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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ερευνά το ρόλο που διαδραμάτισε η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) στην 

εξέλιξη της μαθηματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, μέσω των δημόσιων παρεμβάσεών της. Ως 

ερευνητική μέθοδος, χρησιμοποιείται η μελέτη του αρχειακού υλικού που εκδόθηκε από την ΕΜΕ ή 

αναφέρεται στις δραστηριότητές της. Τα δεδομένα των αρχειακών πηγών εντάσσονται στο ευρύτερο 

ιστορικό πλαίσιο. Συγκεκριμένα, η μελέτη εκκινά από την ίδρυση της Εταιρείας το 1918 και φτάνει 

μέχρι και την πρόσληψη της μεταρρύθμισης των «Νέων Μαθηματικών» στην Ελλάδα, που αναλύεται 

συστηματικά. Η εργασία διερευνά τους τρόπους, το χαρακτήρα και το εύρος των παρεμβάσεων της 

ΕΜΕ σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής. Αρχικά, διαπιστώνεται μια μετατόπιση στους τρόπους 

δραστηριοποίησης, από τις δημόσιες παρεμβάσεις και προτάσεις στο κράτος προς την ενσωμάτωση 

των κορυφαίων στελεχών σε κρατικές επιτροπές και στην εσωτερική προώθηση των επιδιώξεων της 

Εταιρείας. Ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων της ΕΜΕ σε ζητήματα εκπαιδευτική πολιτικής είναι 

σύνθετος και δεν μπορεί να καταταχθεί μονοσήμαντα ως εκσυγχρονιστικός ή συντηρητικός. Παρότι, εν 

γένει ήταν εκσυγχρονιστικός, υπάρχουν καθ’ όλη την περίοδο που εξετάστηκε αντιφάσεις που 

σχετίζονταν είτε με ιδεολογικές επιλογές συντηρητικής υφής, όπως στην περίπτωση των «Νέων 

Μαθηματικών», είτε με μορφές συντεχνιακής αντίληψης ορισμένων ιθυνόντων. Τέλος, διαπιστώνεται 

ότι οι παρεμβάσεις της ΕΜΕ εστίασαν κυρίως στη βαθμίδα της μέσης εκπαίδευσης, ενώ ακόμα και οι 

παρεμβάσεις που αφορούσαν τις άλλες βαθμίδες είναι προσανατολισμένες σε αυτή. 

Λέξεις – κλειδιά: ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης, ελληνική μαθηματική εκπαίδευση, Ελληνική 

Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ), Νέα Μαθηματικά, Μοντέρνα Μαθηματικά 

 

  



4 
 

Abstract 

This study refers to the role of the Hellenic Mathematical Society (HMS) in the development of 

mathematics education in Greece, by means of its public interventions. The employed research method 

consists of the study of the archival sources which were either published by HMS, or refer to its 

activities. The data collected are historically contextualized. In particular, the study begins from the 

foundation of the Society in 1918 and reaches the introduction of the “New Math” reforms in Greece, 

which are elaborately analyzed. The study investigates the modes, the character and the range of the 

HMS interventions in issues of Mathematics Education. Firstly, an alteration of interventional modes is 

observed, from public interventions and proposals to the state, to the integration of some of the 

Society’s leading members in government commissions and to the internal to the State pursuing of the 

Society’s aims. The character of the HMS interventions in issues of educational policy is complex and 

cannot be clearly classified as modernistic or conservative. Despite the fact that it is in broad lines 

modernistic, throughout the period under consideration there are certain discrepancies. These are on 

account of, either, ideological choices of conservative texture, as it is observed in the case of the “New 

Math” reforms, or forms of corporative conceptions. Finally, it is observed that HMS focused primarily 

on aspects of secondary education, while even its interventions in primary or tertiary education are 

oriented towards secondary education. 

Keywords: history of mathematics education, Greek mathematics education, Hellenic Mathematical 

Society (HMS), “New Math” reform, modern math reform 
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Εισαγωγή 

Η ιστορία της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης κατέχει μια παραμελημένη θέση στο σώμα των 

μελετών για την νεοελληνική εκπαίδευση. Ο βασικός λόγος αυτής της κατάστασης σχετίζεται με τη 

θέση της ιστορίας της μαθηματικής εκπαίδευσης στο πλέγμα των άλλων ακαδημαϊκών κλάδων. Η 

ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης είναι ιστορικός κλάδος (Karp & Furinghetti, 2016). Ωστόσο, ως 

τέτοιος είναι δυσπρόσιτος από την πλειοψηφία των ακαδημαϊκών ιστορικών.  Σε κάθε περίπτωση 

συνδέεται με κλάδους όπως η ιστορία, η ιστορία της εκπαίδευσης, η κοινωνιολογία και η ιστορία των 

μαθηματικών (Schubring, 2014a). 

Όσον αφορά το ενδιαφέρον που μπορεί να φέρει η ιστορική έρευνα για την μαθηματική εκπαίδευση, 

αυτό δεν περιορίζεται μόνο στους επαγγελματίες ιστορικούς, οι οποίοι συνηθίζουν να βρίσκουν 

ενδιαφέρον σε τομείς κατεξοχήν αντιδημοφιλείς, και στους διαμορφωτές της εκπαιδευτικής πολιτικής 

που οφείλουν να γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη του αντικειμένου τους, ώστε να επωφεληθούν από τις 

προόδους και να αποφύγουν την επανάληψη – συχνά τραγικών – λαθών. Επιπλέον, η μελέτη της 

ιστορίας της μαθηματικής εκπαίδευσης μπορεί να δράσει θετικά και στους σημερινούς εκπαιδευτικούς 

και φοιτητές που έχουν διαμορφωθεί βάσει συγκεκριμένων προτύπων και επιστημολογικών πλαισίων, 

καθώς θα τους επιτρέψει να αναγνωρίσουν τα στοιχεία που τους συγκροτούν και να αναβαθμίσουν την 

ποιότητα και το εύρος της επαγγελματικής και επιστημονικής τους ταυτότητας. (Karp, 2014) 

Βεβαίως, εκτός από την ιδιαίτερη θέση του αντικειμένου σε σχέση με άλλους επιστημονικούς κλάδους, 

λόγω της ηγεμονίας στο εσωτερικό της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας ενός ρεύματος σκέψης, 

επηρρεαζόμενου κατά μεγάλο βαθμό από τον πλατωνισμό και την αρχαιολατρία, αντικείμενα όπως η 

ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης και η διδακτική των μαθηματικών άργησαν πολύ να 

εμφανιστούν στο ακαδημαϊκό περιβάλλον. Ενδεικτικά, μόλις το 1994 εμφανίστηκε η Διδακτική των 

Μαθηματικών ως τομέας στο Μαθηματικό Τμήμα του ΕΚΠΑ, ενώ μόλις το 1996 άρχισε να λειτουργεί το 

Μ.Π.Σ. με τίτλο «Διδακτική και μεθοδολογία των Μαθηματικών» με συνεργασία ΕΚΠΑ και 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Μητρογιαννοπούλου, 2001). Εξάλλου, μέχρι και σήμερα η ιστορία της 

ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης δεν διδάσκεται σε κανένα μαθηματικό ή παιδαγωγικό 

πανεπιστημιακό τμήμα. 
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Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων οδήγησε στην περιορισμένη και αναιμική ενασχόληση με το 

αντικείμενο της ιστορίας της νεοελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης. Μάλιστα, η εμφάνιση σχετικών 

μελετών ήρθε με καθυστέρηση ακόμα και από την ανανέωση του ενδιαφέροντος για τις ιστορικές 

σπουδές της νεοελληνικής εκπαίδευσης, με την εμφάνιση μελετών νέων ιστορικών κατά την πρώτη 

περίοδο της Μεταπολίτευσης. Η διαδικασία αυτή ονομάστηκε επιστημονική «ενηλικίωση»  του κλάδου 

της ιστορίας της εκπαίδευσης και χαρακτηρίστηκε από την σύνδεση της ιστορικής εξέλιξης της 

νεοελληνικής εκπαίδευσης με το ευρύτερο κοινωνικό συγκείμενο1 (Δημαράς, 2011). 

Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία της έρευνας 

Βεβαίως, πριν από οποιαδήποτε πλοήγηση στις εξελίξεις που καθόρισαν την ελληνική μαθηματική 

εκπαίδευση είναι αναγκαίο να προσδιοριστούν ορισμένοι θεωρητικοί και μεθοδολογικοί άξονες και να 

αιτιολογηθεί η επιλογή τους. Επισημαίνεται αφετηριακά, ότι η ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης 

ως ερευνητικός κλάδος βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση και στο ίδιο στάδιο βρίσκεται και η 

μεθοδολογία του. Οι συγκριτικά λίγες μεθοδολογικές μελέτες για την ιστορία της μαθηματικής 

εκπαίδευσης δανείζονται τεχνικές και μεθόδους από συγγενικούς κλάδους, όπως η μαθηματική 

εκπαίδευση, η ιστορία και η ιστορία της επιστήμης. (Karp, 2014) 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η έκδοση του συλλογικού τόμου με τίτλο 

«Researching the history of mathematics education. An international overview» (Furinghetti & Karp, 

2018). Στις περιεχόμενες εργασίες αναδεικνύονται ορισμένες πρόσφατες αντιλήψεις και τάσεις στην 

ιστοριογραφία της μαθηματικής εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα, γίνεται επεξεργασία θεωρητικών 

κατηγοριών και μεθοδολογικών παρατηρήσεων που είχαν διατυπωθεί και παλαιότερα.  

Επιχειρώντας μια παρουσίαση ορισμένων επιδραστικών αντιλήψεων στην ιστοριογραφία της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, σημειώνουμε αρχικά, ότι η μαθηματική εκπαίδευση τοποθετείται στο 

πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης και επομένως η εξέλιξή της υπακούει στους παράγοντες που 

καθορίζουν το χαρακτήρα της εκπαίδευσης εν γένει (Karp & Furinghetti, 2016). Συνεπώς, η ιστορία της 

εκπαίδευσης φέρει το μεγαλύτερο ειδικό βάρος σε μια προσέγγιση της εξέλιξης των εκπαιδευτικών 

συστημάτων στο εσωτερικό των οποίων λειτουργεί η μαθηματική εκπαίδευση (Schubring, 2014a). 
 

1Πρόκειται για τα έργα του Τσουκαλά, της Φραγκουδάκη, του Νούτσου αλλά και τα μεταγενέστερα του Μπουζάκη. 
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Βεβαίως, λόγω της ιδιαίτερης θέσης του αντικειμένου στη συνάρθρωση των επιστημονικών κλάδων, «ο 

συνδυασμός οποιωνδήποτε δύο από τους όρους της φράσης «ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης» 

είναι σημαντικός για [τους ερευνητές]» (Karp & Furinghetti, 2016: 4). 

Αφ’ ετέρου, η ιστορία της μαθηματικής εκπαίδευσης γίνεται αντιληπτή ως μέρος της κοινωνικής 

ιστορίας και η μελέτη της «αποκτά νόημα μόνο όταν περιλαμβάνει κοινωνική ανάλυση και εξετάζει τις 

εξελίξεις στη μαθηματική εκπαίδευση σε σχέση με τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στην κοινωνία 

που την περικλείει» (Karp, 2014: 10). Εξάλλου η μαθηματική εκπαίδευση δεν αναπτύχθηκε in vitro ως 

αυτοτελής δραστηριότητα, αλλά ως απάντηση σε ποικίλες κοινωνικές ανάγκες, είτε οικονομικής φύσης, 

όπως οι ανάγκες της αγοράς εργασίας, είτε ακόμη και πολιτικής, φιλοσοφικής ή θρησκευτικής φύσης 

(Karp, 2014). Όπως διαπιστώνει εναργώς ο Karp (2014: 10): «Η αναγνώριση και η αποσαφήνιση των 

συνδέσεων [της μαθηματικής εκπαίδευσης] με τη γενικότερη τροχιά ανάπτυξης της κοινωνίας αποτελεί 

ένα πρόβλημα αποφασιστικής σημασίας για τον ιστορικό της μαθηματικής εκπαίδευσης».  

Τέλος, οι ευάριθμες διεθνείς μεταρρυθμίσεις στη μαθηματική εκπαίδευση νοούνται στο πλαίσιο των 

διακρατικών σχέσεων συνεργασίας – ανταγωνισμού και της ιστορικής τους εξέλιξης (Karp, 2014; 

Furinghetti, 2014; Karp & Furinghetti, 2016). Υπό αυτό το πρίσμα, οι μεταρρυθμίσεις που εκδιπλώθηκαν 

διεθνώς κατά τη δεκαετία του 1960 και έπειτα, και οι οποίες κωδικοποιήθηκαν ως τα «Νέα 

Μαθηματικά» νοούνται ως διεθνές φαινόμενο (Kilpatrick, 2012). Βεβαίως, η ολοένα εντονότερη 

εστίαση στις διεθνείς πλευρές των μεταρρυθμίσεων, οφείλει να συνοδεύεται από ειδική εξέταση των 

εθνικών περιπτώσεων και των επιμέρους εξειδικεύσεων που αποκρυσταλλώθηκαν σε αυτές (Karp & 

Furinghetti, 2016). 

Έχοντας θέσει ορισμένους άξονες πλαισίου στην προσέγγιση των προβλημάτων της ιστορίας της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, μπορούμε εξετάσουμε με πιο συγκεκριμένο τρόπο ορισμένες παραδοχές σε 

σχέση με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της μαθηματικής γνώσης και εκπαίδευσης. Σε αυτή την πορεία 

υιοθετούμε τη διάκριση του Schubring (1988) που ακολουθούν και οι Θωμαϊδης & Καστάνης (2003):  

Πρώτον, η μαθηματική γνώση και εκπαίδευση δεν είναι κοινωνικά ουδέτερες, αλλά φέρουν 

κοινωνικούς προσδιορισμούς αποτελώντας επιπλέον αναπόσπαστο τμήμα της ευρύτερης κοινωνικής 

λειτουργίας που επιτελεί το εκάστοτε εκπαιδευτικό σύστημα και η επιστημονική γνώση. 
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Δεύτερον, τα μαθηματικά ως επιστημονικός κλάδος διατηρούν κοινωνικές λειτουργίες που τα 

κατατάσσουν ταυτόχρονα στις ανθρωπιστικές και στις θετικές επιστήμες: αφ’ ενός, αποτελούν μέρος 

της ευρύτερης παιδείας και επιτρέπουν την κατανόηση κοινωνικών φαινομένων, και αφ’ ετέρου είναι 

απαραίτητα για την απόκτηση επαγγελµατικής κατάρτισης και εξειδίκευσης υψηλού επιπέδου. 

Τρίτον, η παραγωγή και το νόημα της µαθηµατικής γνώσης, η οργάνωση και λειτουργία της 

µαθηµατικής εκπαίδευσης καθώς και τα ζητήµατα διδασκαλίας και µάθησης αναπτύσσονται σταδιακά 

στην πορεία της ιστορικής εξέλιξης που ακολουθεί σύνθετες διαδρομές. 

Τούτων δοθέντων, επιχειρώντας να προσανατολιστούμε στο πεδίο της ελληνικής μαθηματικής 

εκπαίδευσης, βασιζόμαστε στην αναγνώριση των σημαντικότερων διαστάσεων που μένουν ανοιχτές 

για περαιτέρω διερεύνηση. Οι διαστάσεις αυτές, όπως τις διέκριναν οι Θωμαϊδης & Καστάνης (2003) 

αφορούν στο επιστημολογικό υπόβαθρο της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης, στην ποιοτική 

εξέλιξη των σχολικών μαθηματικών στην Ελλάδα, στη θέση της μαθηματικής εκπαίδευσης στο 

κοινωνικό – πολιτικό συγκείμενο και, τέλος, στο ρόλο των διάφορων θεσμικών παραγόντων στην 

εξέλιξη της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης. 

Όπως αναφέρουν οι Θωμαϊδης & Καστάνης (2003), η ανάλυση του ρόλου των θεσμικών παραγόντων 

όπως η ΕΜΕ, η ΟΛΜΕ, τα Μαθηματικά Τμήματα των πανεπιστημίων κ.α. βρίσκεται ακόμη σε 

πρωταρχικό στάδιο ερευνητικά. Σε αντίστοιχη διαπίστωση καταλήγουν και οι Karp & Furinghetti (2016), 

όταν αναφέρονται στις δραστηριότητες των εθνικών οργανισμών για τα μαθηματικά, συμπληρώνοντας 

ότι λείπουν συγκριτικές μελέτες των διαφορετικών περιπτώσεων και των διάφορων φορέων για τη 

μαθηματική εκπαίδευση. Πράγματι, οι ίδιοι ερευνητές (2016) διατρανώνουν το ενδιαφέρον τους για 

την συγκριτική εξέταση των διάφορων περιπτώσεων εθνικών επιστημονικών οργανισμών, που συχνά 

αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους σε ανάλογες συνθήκες, αλλά σε διαφορετικά κοινωνικο – 

πολιτικά πλαίσια. 

Εξάλλου, ο πλούτος των συγκριτικών αναλύσεων αυτού του τύπου, έχει διαπιστωθεί για παράδειγμα 

από τη μελέτη των Gispert & Tobies (1996) για τη γαλλική και τη γερμανική μαθηματική εταιρεία. Οι 

ερευνητές συμπεραίνουν (1996: 422) ότι «οι ιδιαιτερότητες [που παρουσιάζονται σε κάθε εταιρεία] 

συνδέονται βαθιά με το πλαίσιο της θεσμικής τους εξέλιξης. Το εθνικό πλαίσιο ασκεί ισχυρή επιρροή 
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στα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας της καθεμιάς μαθηματικής κοινότητας και των 

αλληλεπιδράσεών μεταξύ τους». Παράλληλα, διαπιστώνουν τη διαφορετική θέση της μαθηματικής 

κοινότητας στη κοινωνική και επιστημονική ζωή κάθε χώρας, η οποία επηρρεάζει το ρόλο και τους 

στόχους των μαθηματικών εταιρειών (Gispert & Tobies, 1996). 

Πράγματι, οι μαθηματικές εταιρείες που αναδύθηκαν διεθνώς από τον 19ο αιώνα και έπειτα, 

παρουσιάζουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στους στόχους, στην σύνθεση και στον ρόλο που διατηρούν ή 

διεκδικούν στο εσωτερικό κάθε χώρας. Ο Beckers (2001) παρουσιάζει έναν αναλυτικό πίνακα με τις 

χρονολογίες ίδρυσης και τη σύνθεση των ιδρυτικών μελών των διάφορων μαθηματικών εταιρειών του 

δυτικού κόσμου, που αναδεικνύει το εύρος των διαφοροποιήσεων αυτών. 

Σε κάθε περίπτωση, οι μαθηματικές εταιρείες και τα περιοδικά που εξέδωσαν έχουν αποτελέσει 

σημαντικό μέσο διάδοσης ιδεών και πληροφοριών ανάμεσα στην εκπαιδευτική κοινότητα των 

μαθηματικών. Επιπλέον, έχουν αποτελέσει σημαντικό όχημα διαμόρφωσης της επαγγελματικής 

ταυτότητας των εκπαιδευτικών, της επιστημολογικής τους συγκρότησης, όπως και των μαθηματικών 

πρακτικών των μαθητών. (Furinghetti, 2014) 

Από αυτές τις απόψεις, διατηρεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον η μελέτη της δραστηριότητας ενός θεσμικού 

επιστημονικού φορέα όπως η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (ΕΜΕ) στο πλαίσιο της ελληνικής 

μαθηματικής εκπαίδευσης, όπως αυτή αναπτύσσεται στην ιδιαίτερη εξέλιξη της νεοελληνικής 

εκπαίδευσης και του νεοελληνικού κράτους. 

Ορισμένες όψεις της ιστοριογραφίας για την ελληνική μαθηματική εκπαίδευση 

Στο πεδίο της ιστορίας της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης έχουν εμφανιστεί έργα που μπορούν 

να διαιρεθούν σε δύο βασικές κατηγορίες: η πρώτη περιλαμβάνει περιγραφικές, συνθετικές 

προσεγγίσεις, και η δεύτερη περιλαμβάνει πλαισιοκρατικές (contextual) προσεγγίσεις που στρέφουν 

την προσοχή στο οικονομικό – πολιτικό και το ιδεολογικό επίπεδο (Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003). Η 

δεύτερη κατηγορία είναι σαφώς πιο περιορισμένη με αντιπροσωπευτικά έργα τις διατριβές του 

Τουμάση (1989) και της Μητρογιαννοπούλου (2001). 
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Πριν εξετάσουμε συγκεκριμένα το ζήτημα των δραστηριοτήτων της ΕΜΕ είναι αναγκαίες ορισμένες 

μεθοδολογικές παρατηρήσεις και ορισμένες διαπιστώσεις σε σχέση με τους περιορισμούς των 

πλαισιοκρατικών μελετών για την ιστορία της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, 

έχουν διαπιστωθεί στη σχετική βιβλιογραφία στρεβλώσεις που απηχούν ευρύτερες ιστοριογραφικές 

τάσεις στη νεοελληνική εκπαίδευση και στο νεοελληνικό κράτος. Θα αναφερθούμε στα δύο 

αντιπροσωπευτικότερα έργα αυτής της κατηγορίας. 

Βασικά ερμηνευτικά σχήματα που χρησιμοποιούνται στα έργα αυτά είναι η θεωρία της εξάρτησης του 

ελληνικού καπιταλισμού από διεθνή κέντρα και το σχήμα μητρόπολη – περιφέρεια2. Βεβαίως, όπως 

επισημάνθηκε, τα σχήματα αυτά αντλούνται έξωθεν, καθώς αποτελούν στοιχεία ευρύτερων 

οικονομικών αναλύσεων, ιστοριογραφικών ρευμάτων και πολιτικών στρατηγικών. Μέσω αυτών των 

αναλυτικών εργαλείων, τα συμφέροντα του μητροπολιτικού κέντρου επιβάλλονται στην «περιφέρεια» 

από την οποία απομυζούν πόρους αναπαράγοντας την υπανάπτυξη του κράτους και της κοινωνίας. Κατ’ 

αυτό τον τρόπο, τα αποτελέσματα της κοινωνικής εξέλιξης θεωρούνται αποτέλεσμα «επιβολής» της 

θέλησης των ξένων κέντρων. Βεβαίως, ο ακριβής ορισμός της εξάρτησης ενός κράτους συνήθως 

απουσιάζει και οι διεθνείς σχέσεις αλλά και η συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς θεωρείται επαρκής 

απόδειξη της σχέσης εξάρτησης. (Ανδρέου, 1993) 

Συγκεκριμένα, στο έργο του Τουμάση (1989: 280) εμφανίζονται σε μεγάλο εύρος τα συγκεκριμένα 

ερμηνευτικά σχήματα:  

«οι προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της μαθηματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας δεν 

προήλθαν από μία ενδογενή κοινωνικοπολιτική ανάγκη αλλά ουσιαστικά προτάθηκαν και 

επιβλήθηκαν από κάποιο ξένο διεθνή οργανισμό, όπως ο ΟΟΣΑ, χωρίς να έχουν ωριμάσει οι 

υποκειμενικές συνθήκες και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ιδιόμορφες συνθήκες της Ελληνικής 

περίπτωσης». 

Αντίστοιχη οπτική υιοθετεί και η Μητρογιαννοπούλου (2001: 204 – 205): 

 
2Για την αναλυτική περιγραφή και κριτική θεώρηση αυτών των σχημάτων παραπέμπουμε στα κείμενα του Γ. Μηλιού (1988: 
61 – 83, 148 – 153,  317 – 324) και Μαστραντώνης & Μηλιός (1983). 
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«Έτσι για άλλη μία φορά φαίνεται η προσπάθεια της χώρας μας να εναρμονιστεί με ξένα 

πρότυπα, χωρίς πραγματική μελέτη της ελληνικής πραγματικότητας και χωρίς τον κατάλληλο 

προγραμματισμό». 

Η Μητρογιαννοπούλου (2001: 28), ωστόσο, διατηρεί πιο αμφίθυμη στάση για τη μεταρρύθμιση των 

Νέων Μαθηματικών. Από αυτή την άποψη, έχει ενδιαφέρον η αντιφατική παρουσίαση του ρόλου του 

ΟΟΣΑ: από τη μία εμφανίζεται ως ξένος παράγοντας που μέσω χρηματοδότησης έλεγχε την πορεία των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων και από την άλλη η δράση αυτή εμφανίζεται ως «αναπτυξιακή πορεία», που 

«δυστυχώς» διέκοψε η δικτατορία του 1967. Σε κάθε περίπτωση, η οπτική της βρίσκεται με διάσταση 

με εκείνη του Τουμάση (1989), καθώς στα συμπεράσματα της μελέτης (2001: 264) της αναφέρει: 

«Στον εντοπισμό όλων αυτών των προβλημάτων ίσως δε θα έπρεπε να αγνοήσουμε και το 

γεγονός ότι όλα τα «δεινά» για τα σχολικά μαθηματικά, αλλά και για την εκπαίδευση γενικά δεν 

οφείλονται στο ότι απλώς εισάγουμε ξένα πρότυπα ή αντιγράφουμε τις «προηγμένες» χώρες, 

αλλά και στην ιδιοτυπία της ελληνικής και μάλιστα νεοελληνικής κοινωνίας». 

Εξάλλου, τις αδυναμίες μιας ανάλυσης που βασίζεται στην «έξωθεν επιβολή» έχει εντοπίσει και ο 

Θωμαϊδης (1995: 238, σημ. 53) χωρίς να προχωρά, όμως, σε μια διαφορετική προσέγγιση, ούτε σε μια 

έκθεση μεθοδολογικών προτάσεων για μια τέτοια προσέγγιση. 

Εκτιμούμε ότι απαιτείται μία αναθεώρηση των θεωρητικών παραδοχών που πλαισιώνουν αυτή την 

οπτική, και η οποία επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι ιδιοτυπία των ιστορικών μελετών της ελληνικής 

μαθηματικής εκπαίδευσης, αλλά σχηματίστηκε και εμπεδώθηκε στο σώμα της ιστορίας της 

εκπαίδευσης, κατά την περίοδο της «ενηλικίωσής» στα τέλη της δεκαετίας του 1970 (Ανδρέου, 1993). 

Ένα άλλο στοιχείο που συναντιέται συχνά αφορά την «αντίδραση» η οποία εμφανίζεται ως εχθρός της 

αστικο – δημοκρατικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης που επιχειρήθηκε από τις «φιλελεύθερες – 

κεντρώες» κυβερνήσεις. Με αυτό τον τρόπο, εμφανίζονται στεγανοποιημένες οι συντηρητικές και οι 

φιλελεύθερες κυβερνήσεις, ενώ οι μεταξύ τους σχέσεις παρουσιάζονται τελείως αντιθετικές. (Ανδρέου, 

1993) 

Σε κάθε περίπτωση, από τα μέσα της δεκαετίας του 1970,  
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«[η] ιστοριογραφία της νεοελληνικής εκπαίδευσης θεωρείται ότι πέρασε τότε στη φάση της 

«Νέας Ιστορίας»: Από την απλή – σχεδόν ασχολίαστη- χρονολογική παράθεση των νομοθετικών 

ρυθμίσεων, πέρασε στις κριτικές πολυδιάστατες προσεγγίσεις, αποκτώντας, ταυτόχρονα, και 

προφανείς παροντικές παραμέτρους: Η προβολή της ιστορίας των αρνητικών φαινομένων του 

εκπαιδευτικού συστήματος ήταν μέρος των επιχειρημάτων στο αίτημα για τη μεταρρύθμισή 

τους» (Δημαράς, 2011: 39). 

Ωστόσο, λόγω ενός συγκεκριμένου «φιλολογισμού» αυτών των αναλύσεων, το ζήτημα της μαθηματικής 

εκπαίδευσης γίνεται αντικείμενο πραγμάτευσης βάσει ποσοτικών κριτηρίων, κυρίως βάσει των ωρών 

διδασκαλίας και της διακύμανσής τους. Έτσι, η αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μαθηματικών και 

ευρύτερα των θετικών μαθημάτων συνιστά επαρκές κριτήριο «προοδευτικότητας» ενός 

προγράμματος3.  

Συνακόλουθα, βάσει αυτών των αναλύσεων, αναμένεται ότι ο κατεξοχήν φορέας προώθησης 

αιτημάτων που αφορούν την ενίσχυση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών στα 

προγράμματα σπουδών, που για την εξεταζόμενη περίοδο ήταν η ΕΜΕ, θα δρα με κριτήρια που θα 

προσεγγίζουν την πρόοδο και τον εκσυγχρονισμό.  

Σε κάθε περίπτωση, στις «κλασικές» αυτές αναλύσεις, οι ποιοτικές μεταβολές τίθενται εν γένει εκτός 

του φακού θέασης, πιθανότατα λόγω αδυναμίας προσέγγισής τους, αλλά και λόγω της σχεδόν 

ολοκληρωτικής εστίασης στο γλωσσικό ζήτημα και της συμπληρωματικότητας κλασικών – θετικών 

μαθημάτων. Βεβαίως, τέτοιες προσεγγίσεις δεν είναι χωρίς νόημα, αλλά απαιτούν συμπλήρωση, για 

παράδειγμα με χρήση των επιστημολογικών προσεγγίσεων που αναφέρουν οι Θωμαϊδης & Καστάνης 

(2003). Μια προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση επιχειρεί ο Τουμάσης (1989). 

 
3Οι Θωμαϊδης & Καστάνης (2003) έχουν αναφερθεί σε αυτού του είδους τις παρερμηνείες που είναι διάχυτες στην κατά τ’ 
άλλα διεισδυτική ανάλυση του Νούτσου (1978). Βλ. επίσης: Θωμαϊδης (2016). 
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Βασικά στοιχεία της ιστοριογραφίας με αντικείμενο την ΕΜΕ 

Η ιστορία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας έχει γίνει αντικείμενο έρευνας με αφετηρίες κυρίως 

από το εσωτερικό της. Αναφερόμαστε στους δύο επετειακούς τόμους που κυκλοφόρησαν  το 1988 και 

το 2018.  

Ο πρώτος έφερε το όνομα του στελέχους της ΕΜΕ Γιώργου Ωραιόπουλου ο οποίος εργάστηκε για 

πολλά χρόνια κοντά στην Εταιρεία, συμμετείχε σε συντακτικές επιτροπές, επιτροπές μελέτης, 

διοικητικά συμβούλια. Πρόκειται για το βιβλίο «ΕΜΕ (1918 – 1988): Τα πρώτα εβδομήντα χρόνια» 

(Ωραιόπουλος, 1988).  

Ο δεύτερος τόμος με τίτλο «Η Ιστορία της ΕΜΕ την πρόσφατη 30ετία (1988 – 2018) με προβολές στην 

100ετία» (Χρονοπούλου et al., 2018) γράφτηκε από συγγραφική ομάδα που απαρτίστηκε από την Αγγ. 

Χρονοπούλου, τον Αθ. Μαλαφέκα και τη Μ. Γεωργούδη, που είναι στελέχη της Εταιρείας ή εργάζονται 

σε αυτήν. Ο τόμος είχε την έγκριση του τότε ΔΣ και μοιράστηκε δωρεάν στους συμμετέχοντες του 35ου 

Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας που διοργανώνει η ΕΜΕ. 

Αυτά είναι τα δύο έργα που αφορούν εξ ολοκλήρου την ιστορία της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας. 

Σε αυτά μπορεί να συμπεριληφθεί και το έντυπο της Πεντηκονταετηρίδας της ΕΜΕ (1918 – 1968), που 

κυκλοφόρησε μαζί το τεύχος 9 (1 – 2) του «Δελτίου» της. Βεβαίως, στοιχεία της ιστορίας της ΕΜΕ 

βρίσκονται και στα κείμενα των περιοδικών που εξέδιδε η Εταιρεία, στις δημοσιευμένες ομιλίες των 

στελεχών της και σε μεταπτυχιακές εργασίες ή διδακτορικές διατριβές που αναφέρονται στην ελληνική 

μαθηματική εκπαίδευση.  

Ωστόσο, αφ’ ενός οι τόμοι διακρίνονται από επετειακή διάθεση και επιχειρούν μία επιλογή των μάλλον 

πιο φωτεινών στιγμών της, με τρόπο που διαχέει τις επιτυχίες της ΕΜΕ στον χρόνο αποσιωπόντας τα 

γκρίζα σημεία. Αφ’ ετέρου, η μεθοδολογία που ακολουθούν δεν έχει υψηλούς βαθμούς επεξεργασίας, 

υιοθετώντας την ημι-αυτοβιογραφική διήγηση (στην πρώτη περίπτωση) και την σχεδόν ασχολίαστη 

παράθεση δράσεων, εγκυκλίων και ονομάτων (στη δεύτερη περίπτωση). Όσον αφορά τις άλλες 

περιπτώσεις, διακρίνονται από αποσπασματικότητα κυρίως διότι αναφέρονται στην ιστορία της ΕΜΕ 

παρεμπιπτόντως, ως πλευρά ανάλυσης του κεντρικού τους θέματος. 
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Κατά συνέπεια, μια μελέτη των δραστηριοτήτων της ΕΜΕ σε σχέση με ζητήματα μαθηματικής 

εκπαίδευσης, δεν μπορεί να βασιστεί εξολοκλήρου σε δευτερογενείς ή άλλες πηγές διεκδικώντας 

χαρακτηριστικά πρωτότυπης ιστορικής έρευνας. Είναι λοιπόν αναγκαία η στροφή στο αρχειακό υλικό 

που εκδόθηκε από την ΕΜΕ ή αναφέρεται στις δραστηριότητές της. Βεβαίως, η στροφή αυτή στη 

μελέτη του αρχειακού υλικού δεν παραμένει στο επίπεδο της καταγραφής και ταξινόμησης (εργασία 

που θα είχε αυτοτελώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δεν έχει ουσιαστικά επιτελεστεί ούτε από 

εξωτερικούς μελετητές, ούτε από τους κόλπους της Εταιρείας), αλλά φιλοδοξεί να προτείνει ερμηνείες 

σε ορισμένα προβλήματα της ιστορικής έρευνας.  

Για τη μελέτη και την ερμηνεία των ιστορικών πηγών μέσα στο συγκεκριμένο πλαίσιο, έχουν αναλυθεί 

τρεις βασικές κατηγορίες μεθοδολογικών προσεγγίσεων των ιστορικών πηγών (Θωμαϊδης & Καστάνης, 

2003): Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι επιστηµολογικές προσεγγίσεις, που εμπλουτίζουν ποιοτικά τις 

πρωταρχικές μελέτες σε σχέση με την εξέλιξη των αναλυτικών προγραμμάτων των σχολικών 

μαθηματικών. Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται οι θεσµικές προσεγγίσεις, που εστιάζουν στις μελέτες 

επιστημονικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Τέλος, η τρίτη κατηγορία αφορά τις 

πολιτιστικές προσεγγίσεις, οι οποίες αφορούν στη μελέτη των διεθνών μεταρρυθμιστικών κινήσεων και 

των συγκριτικών αναλύσεων της μαθηματικής εκπαίδευσης κάθε χώρας, ενσωματώνοντας μεταβλητές 

που αφορούν τις ιδιαίτερες πολιτιστικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές παραδόσεις κάθε χώρας.  

Η προσέγγιση που θα ακολουθήσει εντάσσεται στην κατηγορία των πολιτιστικών προσεγγίσεων. Επί 

παραδείγματι, θα αναλυθούν οι προσπάθειες της ΕΜΕ για τον εκσυγχρονισμό της μαθηματικής 

εκπαίδευσης κατά το Μεσοπόλεμο και οι αντιφάσεις τους, ο ρόλος της ΕΜΕ στην πρόσληψη της 

μεταρρύθμισης των «Νέων Μαθηματικών» στην Ελλάδα και η συμμετοχή της Εταιρείας στην 

υλοποίηση μιας σειράς κυβερνητικών αποφάσεων.  

Η εργασία αυτή φιλοδοξεί να ενθαρρύνει την ανάληψη ερευνητικών διαδικασιών για την προσέγγιση 

αυτής της περιοχής. 
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Ερευνητικά ερωτήματα 

Στη συγκεκριμένη εργασία προτάχθηκε η μελέτη των δραστηριοτήτων της ΕΜΕ στο πλαίσιο της 

ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης, όπως αυτή αναπτύσσεται στην ιδιαίτερη εξέλιξη της 

νεοελληνικής εκπαίδευσης και του ελληνικού κράτους. Βεβαίως, η ΕΜΕ ανέπτυξε ιστορικά 

δραστηριότητες που δεν αφορούσαν μόνο τη μαθηματική εκπαίδευση, αλλά εξακτινώθηκαν τόσο σε 

επιστημονικά όσο και σε συνδικαλιστικά ζητήματα. Επιπλέον, επιβλήθηκε ένας χρονικός περιορισμός 

που εκκινά από την ίδρυση της ΕΜΕ το 1918 και περιλαμβάνει την περίοδο μέχρι και την εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης των «Νέων Μαθηματικών». Η τελευταία περίοδος συγκεντρώνει και το μεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. 

Περνώντας στα ερευνητικά ερωτήματα, θα πραγματευτούμε τα ερωτήματα: 

Α) Με ποιους τρόπους παρενέβη η ΕΜΕ σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής;  

Β) Ποιος ήταν ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων της ΕΜΕ σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής; 

Γ) Ποιο ήταν το εύρος των παρεμβάσεων της ΕΜΕ ως προς τα ζητήματα των διάφορων 

εκπαιδευτικών βαθμίδων; 

Διάγραμμα της παρούσας εργασίας 

Στο πρώτο κεφάλαιο θα μελετηθούν οι δραστηριότητες και οι παρεμβάσεις της Ε.Μ.Ε. στα 

προηγούμενα ζητήματα από την ίδρυσή της μέχρι την περίοδο των «Νέων Μαθηματικών» (αρχές 

δεκαετίας 1960). 

Στο δεύτερο κεφάλαιο θα μελετηθούν οι αιτίες και τα βασικά χαρακτηριστικά των μεταρρύθμισεων των 

«Νέων Μαθηματικών» καθώς και η πορεία τους σε διεθνές επίπεδο τις επόμενες δεκαετίες. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα μελετηθεί όλο το πλέγμα των παρεμβάσεων της ΕΜΕ κατά την εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης των «Νέων Μαθηματικών» στην Ελλάδα στη διάρκεια των δεκαετιών του 1960 και του 

1970. 
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Τέλος, θα διατυπωθούν τα συμπεράσματα της έρευνάς μας σε συνάρτηση με τα ερωτήματα που 

τέθηκαν, καθώς και ορισμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. 
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Κεφάλαιο 1: Από την ίδρυση της ΕΜΕ (1918) έως τις μεταπολεμικές μεταρρυθμίσεις 

Η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία ιδρύθηκε την άνοιξη του 1918 από έναν σημαντικό αριθμό 

μαθηματικών καθηγητών στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, καθηγητών σε στρατιωτικές σχολές, 

καθηγητών μέσης εκπαίδευσης, στελεχών της εκπαίδευσης στον κρατικό μηχανισμό, διδακτόρων και 

πτυχιούχων4.  

Η ίδρυση της ΕΜΕ αποτέλεσε τομή σε μία διαδικασία ανάπτυξης των μαθηματικών στην Ελλάδα, η 

οποία ξεκίνησε κοντά στο 1885 με την δραστηριότητα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών σημαντικών 

επιστημόνων όπως ο Ιωάννης Χατζιδάκης (1844 – 1921) και ο Κυπάρισσος Στέφανος (1857 – 1917) 

(Κασιούρας, 1969; Φίλη, 2003) και η οποία έχει χαρακτηριστεί ως «η περίοδος της επιστημονικής 

θεμελιώσεως των Μαθηματικών» (Σακελλαρίου, 1935: 67). Σταθμούς σε αυτή τη διαδικασία 

αποτέλεσαν η αυτονόμηση της Φυσικομαθηματικής Σχολής από τη Φιλοσοφική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Αθηνών (1904) (Στεφανίδης, 1948) και η  ίδρυση των Εμπορικών Σχολών (1904) με 

πρώτο διευθυντή της Σχολής της Αθήνας τον Κυπάρισσο Στέφανο5. 

Μέχρι την ίδρυση της ΕΜΕ δεν υπήρχε ανάλογος φορέας προώθησης της μαθηματικής επιστήμης και 

εκπαίδευσης στην νεότερη Ελλάδα, ο οποίος να συσπειρώνει τους καθηγητές και τα στελέχη που της 

αντιστοιχούσαν (Τουμάσης, 1989). 

Όσον αφορά την σύνθεση των ιδρυτικών μελών της Εταιρείας, η πλειοψηφία τους ήταν καθηγητές στη 

βαθμίδα της Μέσης Εκπαίδευσης (69 από τους 93: 74%), ενώ η καθηγητές Ανώτατων Ιδρυμάτων 

αθροίζουν 14 μέλη, αριθμός που αντιστοιχεί στο 15% των ιδρυτικών μελών. Παρεμπιπτόντως 

αναφέρουμε ότι μεταξύ των ιδρυτικών μελών υπήρχαν και δύο γυναίκες. 

Ιδιαίτερα σε σχέση με τη σύνθεση του ΔΣ, αυτό αποτελείται από 14 άτομα: 8 στελέχη και 6 μέλη. 

Συγκεκριμένα, τα 6 ανώτερα στελέχη είναι καθηγητές του Πανεπιστημίου και τα 2 κατώτερα στελέχη 

 
4Αν βασιστούμε στην εκτίμηση ότι το 1920 η ΕΜΕ αριθμεί 120 από τους 180 μαθηματικούς στην Ελλάδα (EME, 1920), 
μπορούμε να υποθέσουμε ότι τη στιγμή της ίδρυσης της η ΕΜΕ συσπείρωσε περίπου τους μισούς μαθηματικούς στην 
Ελλάδα (50 – 60%). 
5Μάλιστα, ο ίδιος έχει χαρακτηριστεί «θεμελιωτής της τεχνικοεπαγγελματικής και εμπορικής εκπαίδευσης» (Ωραιόπουλος, 
1988: 10) 
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είναι καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. Επιπλέον, τα 6 μέλη του ΔΣ είναι 1 καθηγητής του Πανεπιστημίου, 

3 στελέχη της εκπαίδευσης και 2 καθηγητές μέσης εκπαίδευσης. 

Από την σύνθεση του Συμβουλίου μπορούμε να συμπεράνουμε ότι από την πρώτη πράξη 

αναδείχθηκαν ως ηγεμονική μερίδα οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών (8 από τους 93: 9%), οι 

οποίοι σχεδόν στην πληρότητά τους ανέλαβαν θέσεις στο πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο (7 από τους 8)6. 

Επιπλέον, οι 6 από αυτούς καταλαμβάνουν  τις ανώτερες θέσεις του ΔΣ (επίτιμος πρόεδρος, πρόεδρος, 

αντιπρόεδρος, γενικός γραμματέας).  

Ως σκοποί της ίδρυσης της Μαθηματικής Εταιρείας αναφέρονται (Χατζιδάκης, 1919: 7): (1) «Η 

αναγέννησις της μέσης μας φυσικομαθηματικής εκπαιδεύσεως, κυρίως διά του σχισμού των 

Γυμνασίων μας εις δύο τύπους», (2) «η προαγωγή και η διάδοσις των Μαθηματικών», (3) «η στενή 

επικοινωνία όλων των ομοεπιστημόνων προς ανύψωσιν και των γνώσεων και της ενεργητικότητος 

εκάστου και εν γένει η απόκτησις συγχρόνου μαθηματικής κινήσεως εφαμίλλου προς την των άλλων 

προηγμένων εθνών».  

Επιπλέον, στην εισηγητική ομιλία του πρώτου Προέδρου Ν. Χατζιδάκη (1918: 25 – 27), διατυπώνονται 

τρεις πιο συγκεκριμένοι στόχοι: (1) «Εξάπλωσις του προς τα μαθηματικά ενδιαφέροντος εις τους με 

αυτά υπηρεσιακώς ασχολουμένους, εις τρόπον, που να παραχθή κ’ εδώ ένα κοινόν από 200 ή 300 ή 

περισσότερους ανθρώπους μ’ ενδιαφέρον αληθινόν και αγάπην διά κάθε τι μαθηματικόν. Την 

εξάπλωσιν αυτήν η ΕΜΕ θα την επιδιώξη με όλας τας δυνάμεις της, διά της εκδόσεως Ελληνικού 

Μαθηματικού Περιοδικού», (2) «Ριζική ανακαίνισης και της ύλης και των μεθόδων της διδασκαλίας των 

μαθηματικών εις την μέσην μας εκπαίδευσιν», ανανέωση που κρίνεται αναγκαία καθώς το 

εκπαιδευτικό σύστημα και το πρόγραμμα είναι απαρχαιωμένα και βασίστηκαν στο σύστημα που 

ακολουθούσε η Βαυαρία την περίοδο της ίδρυσης του ελληνικού κράτους, και έκτοτε δεν έχει αλλάξει 

ιδιαίτερα, όπως συνέβη σε όλες τις χώρες με τη δημιουργία τουλάχιστον δύο δικτύων και 

εκσυγχρονισμό της ύλης, (3) «Εκλαϊκευσις των μαθηματικών» με σκοπό να γίνουν κατά το δυνατό 

προσιτά σε ευρύτερο κοινό.  

 
6Όσον αφορά τον όγδοο καθηγητή που δεν εξελέγη στο ΔΣ, ενημερωνόμαστε ότι «Ο κ. Β. Αιγηνίτης είχε δηλώσει προ της 
εκλογής ότι επεθύμει να μη εκλεγή μέλος του Δ. Συμβουλίου» (ΕΜΕ, 1919: 9). 
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Πράγματι, η έκδοση περιοδικού αποτέλεσε μια σταθερά σε ολόκληρη την πορεία της ΕΜΕ από το 1918 

και το μέσο όπου δημοσιεύονταν κυρίως οι δραστηριότητες της Εταιρείας, επιστημονικές εργασίες 

μαθηματικών, εργασίες φιλοσοφίας και διδακτικής των μαθηματικών. Ο κύριος στόχος των περιοδικών 

ήταν να αποτελέσουν σημεία δημοσίευσης της εγχώριας μαθηματικής έρευνας και με αυτό τον τρόπο 

να δημιουργηθεί ο βασικός άξονας συγκρότησης της μαθηματικής κοινότητας στην Ελλάδα 

(Χατζιδάκης, 1919). 

Πριν προχωρήσουμε στις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις της Εταιρείας, έχει σημασία να 

προσδιορίσουμε τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής και εκπαιδευτικής συγκυρίας στην οποία η Εταιρεία 

καλείται να παίξει τον ιστορικό της ρόλο. 

Συνοπτικά, μπορεί να ειπωθεί ότι η περίοδος που προηγείται της ίδρυσης της ΕΜΕ είναι μια περίοδος 

ανακατατάξεων και αστάθειας που περιλαμβάνει σημαντικές εξελίξεις: οι Βαλκανικοί Πόλεμοι (1912 – 

13) και ο διπλασιασμός των συνόρων με την ενσωμάτωση των «Νέων Χωρών», η έναρξη του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου (1914) και ο Εθνικός Διχασμός, δηλαδή η σύγκρουση Βενιζέλου – Κωνσταντίνου 

για τη στάση της χώρας στον Πόλεμο (1915 – 1917) (Κυπριανός, 2004).  

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές παγώνουν τη διετία 1915 – 1917. Ωστόσο, στο τέλος αυτής τη περιόδου η 

κυβέρνηση Βενιζέλου επικυρώνει τις βασικές ρυθμίσεις του εκπαιδευτικού νομοσχεδίου του 1913, το 

οποίο δεν είχε ψηφιστεί στην ολότητά του, θεσπίζοντας με αυτό τον τρόπο σημαντικές αλλαγές σε 

προοδευτική κατεύθυνση, όπως η υποχρεωτική εκπαίδευση, ο πρακτικός προσανατολισμός της ύλης, η  

καθιέρωση της δημοτικής στο δημοτικό σχολείο και η στροφή στις θετικές επιστήμες. Η διάρθρωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος εκκινά από το εξαετές δημοτικό σχολείο και στη συνέχεια, χωρίζεται σε δύο 

κατευθύνσεις: το τριετές «αστικό» σχολείο και το εξαετές γυμνάσιο (Κάτσικας & Θεριανός, 2007). Το 

αστικό σχολείο με επίσημη ονομασία «Ανωτέρα πρακτική σχολή» διοχέτευε τους αποφοίτους του 

χωρίς εξετάσεις σε τεχνικές – επαγγελματικές σχολές, στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης ή στη 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, ενώ ο απόφοιτος του γυμνασίου μπορούσε να συνεχίσει χωρίς εξετάσεις στο 

Πανεπιστήμιο ή με εξετάσεις στη Σχολή Ευελπίδων (Μπουζάκης, 2006). Οι μεταρρυθμίσεις του 

1913/1917 φέρουν το στίγμα των δημιουργών τους, δηλαδή της φιλελεύθερης βενιζελικής πτέρυγας 

και του Εκπαιδευτικού Ομίλου (Κάτσικας & Θεριανός, 2007) 
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Παράλληλα με την επιστημονική δραστηριότητα των μελών της Εταιρείας η οποία παρουσιάζεται στο 

Δελτίο, διαμορφώνοντας έναν πόλο πρωτότυπης έρευνας για πρώτη φορά στην Ελλάδα και μάλιστα με 

διεθνή εμβέλεια, η Εταιρεία αναλαμβάνει, από τους πρώτους κιόλας μήνες της δράσης της, σημαντικές 

πρωτοβουλίες διαφώτισης και άσκησης πίεσης προς το Υπουργείο Παιδείας σε σχέση με θέματα 

εκπαιδευτικά, αλλά και συνδικαλιστικά. Βασικό μέσο σε αυτή τη διαδικασία αποτελούν οι επισκέψεις 

και η αποστολή υπομνημάτων στο Υπουργείο, καθώς και η διοργάνωση ομιλιών. 

Η πρώτη μεγάλη μάχη: τα «πραγματικά» Λύκεια 

Τον Σεπτέμβριο του 1918 στέλνεται το πρώτο υπόμνημα (EME, 1918) που αφορά την ίδρυση των 

«πραγματικών» λυκείων7. Η ονομασία αυτή αφορά ένα τύπο σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που είναι προσανατολισμένος στις θετικές επιστήμες, εν αντιθέσει με το κλασικό γυμνάσιο που εστίαζε 

στις κλασικές σπουδές. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι τότε το μοναδικό πρακτικό λύκειο ήταν το 

Βαρβάκειο Λύκειο της Αθήνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1886 με ιδιωτική πρωτοβουλία. Η 

επιχειρηματολογία που αναπτύσσεται στο υπόμνημα αφορά τέσσερα σημεία:  

(Α) Ανεπάρκεια των «πνευματικών εφοδίων» των αποφοίτων των Γυμνασίων για την ενασχόληση με τις 

θετικές σπουδές λόγω του παρωχημένου αναλυτικού προγράμματος και της ανεπαρκούς διδασκαλίας 

ξένων γλωσσών που καθιστά αδύνατη τη χρήση ξένης βιβλιογραφίας,  

(Β) Σύνδεση της μαθηματικής παιδείας με την εθνική πρόοδο, κυρίως σε σχέση με την επιστημονική και 

οικονομική ανάπτυξη. Το υπάρχον πρόγραμμα οδηγεί στη στασιμότητα των επιστημόνων καθώς μέσω 

 
7Η ονομασία «πραγματικό» προτάθηκε από την ΕΜΕ, λόγω των επιρροών από το γερμανικό Realschule (ΕΜΕ, 1922) και 
λόγω την πρόνοιας για ενδεχόμενες επιθέσεις στο προταθέν και της έμμεσης υποβάθμισής του μέσω συνδέσεων 
«πρακτικό» όπως «επαγγελματικό». Τέτοιες επιθέσεις εμφανίστηκαν από συντηρητικούς διανοούμενους όπως ο Ανδρέας 
Σκιάς, ο οποίος έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Γνώμαι περί αναδιοργανώσεως της μέσης εκπαιδεύσεως» το οποίο εκδόθηκε 
από το Υπουργείο Παιδείας. Εκεί, τα προταθέντα από την ΕΜΕ «πραγματικά λύκεια» ταυτίζονταν μέσω διαστρεβλώσεων με 
τα σχολεία επαγγελματικής εκπαίδευσης και απορρίπτονταν ως κατώτερα των κλασικών γυμνασίων. Αφού η ΕΜΕ 
διαμαρτύρεται για τις διαστρεβλώσεις αυτές που εκφράζονται μέσω του Υπουργείου Παιδείας, καταλήγει στην πρόταση για 
ονομασία «Λύκειο» χωρίς άλλον προσδιορισμό, προφανώς για να μην δημιουργούνται συγχίσεις στους πολίτες και να 
αποφεύγονται λαβές για επιθέσεις από αντιτιθέμενους κύκλους (ΕΜΕ, 1922). Εκείνη την περίοδο το «πρακτικό» είχε την 
έννοια της τεχνικής – επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενώ το «πραγματικό λύκειο» με τους όρους που το πρότεινε η ΕΜΕ, 
αντιστοιχούσε στην μέση εκπαίδευση, της οποίας οι απόφοιτοι στρέφονταν κυρίως στο πανεπιστήμιο για σπουδές και στον 
κρατικό μηχανισμό ή στις επιχειρήσεις για εργασία. Εν τέλει, μιλούμε για το κλασικό γυμνάσιο «θεωρητικής» κατεύθυνσης 
και το «πραγματικό» ή «πρακτικό» ή απλώς Λύκειο «θετικής» κατεύθυνσης. Τα επαγγελματικά σχολεία αναφέρονται ως 
«τεχνική – επαγγελματική εκπαίδευση». 
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του στοιχειώδους επιπέδου και μέσω των πενιχρών αποδοχών αποθαρρύνει τους μαθηματικούς να 

ασχοληθούν με την επιστήμη τους και τους μαθητές να κατευθυνθούν σε τέτοιες σπουδές,  

(Γ) Το εκπαιδευτικό σύστημα μίας κατεύθυνσης είναι απαρχαιωμένο8: οι άλλες δυτικές χώρες το έχουν 

απορρίψει και είναι ανάγκη και στην Ελλάδα να εισαχθούν διακλαδώσεις: αρχικά, το κλασικό γυμνάσιο 

και το «πραγματικό» λύκειο, και έπειτα άλλα λύκεια πρακτικά ή επαγγελματικά,  

(Δ) Δυσκολίες των νεοεισερχόμενων φοιτητών στις σπουδές τους καθώς οι περισσότεροι έλαβαν 

ανεπαρκή μόρφωση, με αποτέλεσμα πολλοί φοιτητές να καθυστερούν στις σπουδές τους και οι 

καθηγητές του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου να υποβαθμίζουν το επίπεδο της διδασκαλίας 

τους. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι καθηγητές μαθηματικών που με την ίδρυση των Πρακτικών Λυκείων θα 

είναι ανάγκη να προσληφθούν, πρέπει απαραιτήτως να είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου και όχι από 

άλλες πηγές δευτερευούσης αξίας.  

Αρχικά, παρατηρούμε ότι τα επιχειρήματα έχουν γενικό χαρακτήρα και αποκαλύπτουν ορισμένες 

αντιλήψεις της Εταιρείας. Για παράδειγμα, τα «πραγματικά» λύκεια συνδέονται με τις σπουδές στο 

Πανεπιστήμιο και με την επιστημονική – ερευνητική δραστηριότητα και υποστηρίζεται ότι η φοίτηση σε 

αυτά τα σχολεία θα γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ γυμνασιακών και πανεπιστημιακών σπουδών. 

Παράλληλα, γίνεται ακροθιγώς μια κριτική σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα και το στοιχειώδες 

επίπεδο στο οποίο εκπαιδεύονται οι μαθητές, αλλά και με τις πενιχρές αποδοχές των καθηγητών και τις 

παράπλευρες διδακτικές τους υποχρεώσεις οι οποίες δρουν ως απόσπαση από την επιστημονική τους 

εργασία. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στις ξένες γλώσσες και στη διδασκαλία της γαλλικής, ενώ «είνε 

απαραίτητος διά τους σπουδαστάς τούτους  [του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου] κατάλληλος 

και επαρκής προπαιδεία εις […] τας νεώτερας γλώσσας, την γαλλικήν, αγγλικήν και γερμνανικήν»9. 

Τέλος, για την ανάδειξη της βαρύτητας του αιτήματος της Εταιρείας, η ίδρυση των Πρακτικών Λυκείων 

 
8Η μεταγενέστερη έρευνα δείχνει ότι ακόμα και χώρες όπως η Γαλλία διερχόταν την περίοδο του μεσοπολέμου από 
μεταβατικές φάσεις με αντιπαραθέσεις σε σχέση με τη θέση των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών στα 
προγράμματα σπουδών, ή με τους βαθμούς πρόσδεσης στο γερμανικό σύστημα του Realshule (Gispert, 2014). 
9«Τα γαλλικά που κυριαρχούσαν ακόμα σα «διεθνής» γλώσσα σ’ ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο, διδάσκονταν σ’ 
ολόκληρη τη διάρκεια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευση και αντιπροσώπευουν μέχρι το 1914 σε ώρες διδασκαλίας 
περισσότερο από τα νέα ελληνικά, την ιστορία ή τις φυσικές επιστήμες». Σημείωση: «Μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι 
πολλοί πρότειναν να προστεθεί στη διδασκαλία των γαλλικών και η διδασκαλία των γερμανικών και των ιταλικών, που θα 
ανταποκρίνονταν καλύτερα στις ανάγκες των Ελλήνων μέσα στο πλαίσιο των εμπορικών και μεταναστευτικών του 
λειτουργιών» (Τσουκαλάς, 1977: 556). 
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παρουσιάζεται ως ζήτημα εθνικής σημασίας καθώς συναρτάται με την πρόοδο του Έθνους (βλ. και 

Τουμάσης, 1989: 234). Πρόκειται για μια πρώιμη εμφάνιση της τεχνοκρατικής αντίληψης και της 

αντίληψης που κωδικοποιήθηκε ως «θεωρία του κοινωνικού κεφαλαίου», η οποία επικράτησε στον 

δυτικό κόσμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο (βλ. Κεφάλαιο 2). 

Τον Οκτώβριο του 1918 στάλθηκε και δεύτερο υπόμνημα (ΕΜΕ, 1918α), κατόπιν αιτήματος του 

Υπουργείου Παιδείας, όπου καθορίζονται ορισμένα τεχνικά ζητήματα. Συγκεκριμένα, για την λύση των 

παραπάνω προβλημάτων της εκπαίδευσης η Εταιρεία προτείνει την ίδρυση «Πραγματικών» Λυκείων 

στις μεγάλες πόλεις  και την παράλληλη λειτουργία κλασικού και «πραγματικού» τμήματος στο 

γυμνάσιο, όπου δεν είναι δυνατή η ίδρυση αυτοτελούς Λυκείου. 

Μετά την ψήφιση τον χειμώνα του 1919 – 20 του νομοσχεδίου «Περί του Βαρβακείου Λυκείου», όπου 

«περιέχεται άρθρον διά του οποίου επιτρέπεται εις τον κ. Υπουργόν να ιδρύη πραγματικά Γυμνάσια 

όμοια προς το Βαρβάκειον Λύκειον, ή να χωρίζη εις δύο τμήματα (κλασικόν και πραγματικόν) τα 

υπάρχονται Γυμνάσια», «δυνάμεθα να είμεθα βέβαιοι περί μιας μεγάλης επιτυχίας μας διά την 

πρόοδον την εκπαιδευτικήν και την απαρχήν του εκσυγχρονισμού της Εκπαιδεύσεώς μας. Η ίδρυσις 

των πραγματικών σχολείων είνε η ικανοποίησις των αγώνων της ΕΜΕ» (ΕΜΕ, 1920: 8). Το επόμενο 

σχολικό έτος πράγματι ιδρύονται τρία νέα λύκεια στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά. 

Η ίδρυση των σχολείων αυτών ήταν μια πολύ σημαντική αφετηρία τόσο για τον εκσυγχρονισμό της 

εκπαίδευσης, όσο και για τη συγκρότηση και τη σταθεροποίηση της Εταιρείας, η οποία εμφανίζεται τον 

πρώτο χρόνο λειτουργίας της να πετυχαίνει έναν από τους ιδρυτικούς της στόχους. Βεβαίως, όπως θα 

φανεί στη συνέχεια, παρά την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του δικτύου σχολείων10, θα ανακύψουν 

σημαντικά εμπόδια στην πορεία σχηματισμού ενός ισότιμου σχολικού δικτύου θετικής κατεύθυνσης σε 

παράλληλη λειτουργία με το δίκτυο των κλασικών γυμνασίων. Επιπλέον, οι εξελίξεις στο ευρύτερο 

κοινωνικό πεδίο γίνονται δραματικές: η Μικρασιατική Εκστρατεία (1920 – 1922) και η τραγική της 

κατάληξη (Σεπτέμβριος 1922), η εισροή εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων σε συνδυασμό με την 

χάραξη νέων συνόρων με τη Συνθήκη της Λωζάννης (1923). Οι παράγοντες αυτοί έπαιξαν καθοριστικό 

 
10«Πέρυσι δε (1921) εξ προσέτι, εις Βόλον, Πύργον, Λαμίαν, Μυτιλήνην, Καλάμας και Λαγκάδια. Εξ αυτών όμως δεν 
ελειτούργησαν τα της Λαμίας, της Μυτιλήνης και της Θεσσαλονίκης». (ΕΜΕ, 1922: 4) 
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ρόλο καθώς μέσα σε λίγα χρόνια ανατράπηκαν ισορροπίες και τροποποιήθηκαν οι προτεραιότητες σε 

επίπεδο κρατικής πολιτικής (Μηλιός, 1988; Κυπριανός, 2004). 

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία (1922) ενισχύει τις πρωτοβουλίες της στέλνοντας νέο υπόμνημα στο 

Υπουργείο με θέμα τον «νέο τύπο σχολείων της μέσης εκπαιδεύσεως» (Ιούνιος 1922) όπου αναλύεται 

η αντίληψή της για το χαρακτήρα της εκπαίδευσης και την αναγκαιότητα σχηματισμού του δικτύου των 

Λυκείων  «παραπλεύρως των κλασικών Γυμνασίων». Συγκεκριμένα, ασκείται κριτική σε σχέση με την 

υποστήριξη της μεταρρύθμισης εκ μέρους του Υπουργείου:  

«η ίδρυσις αυτή, η μάλλον τυπική, δεν συνωδεύθη δυστυχώς μέχρι τούδε και υπό της 

απαιτουμένης σοβαράς μερίμνης και σοβαράς δαπάνης προς εδραίαν ίδρυσην επιτυχή κατά το 

δυνατόν λειτουργίαν του νέου τούτου τύπου σχολείων»  

και καταλήγει στην προειδοποίηση: «τα νέα ταύτα Λύκεια είναι προωρισμένα εις αποτυχίαν και εις 

ουσιαστικήν αφομοίωσίν των, πλην του ψιλού διακριτικού ονόματος, προς τα λοιπά κλασικά 

Γυμνάσια».  

Εκφράζεται επίσης ανησυχία για την προτίμηση υπέρ του «πατροπαράδοτου» κλασικού Γυμνασίου 

έναντι του Πραγματικού Λυκείου, και προτείνεται η αποστολή προσώπων στις επαρχίες που θα 

ενημερώσουν τις τοπικές κοινωνίες ότι «τα σχολεία αυτά δεν είναι πρακτικά, ως κακώς ερμηνεύεται ο 

τίτλος των, αλλά γενικής μορφώσεως και μάλιστα, ως νεώτερα, ανώτερα των άλλων γυμνασίων» (ΕΜΕ, 

1922: 5). Επιπλέον, «[η] Ελληνική Μαθημ. Εταιρεία φρονεί ότι εσπευσμένη και αμελέτητος ίδρυσις 

πολλών συγχρόνως Λυκείων θα είναι μάλλον επιβλαβής» και ως «καταλληλοτέρα οδός προς 

ουσιαστικήν εγκατάστασιν των Λυκείων εις την Πατρίδα μας»  προτάσσεται η «ίδρυσις 8 – 10 κατ’ 

αρχάς εις πόλεις σκοπίμως εκλεγομένας» (ΕΜΕ, 1922: 8). Στη συνέχεια, παρατίθεται η πρόταση της 

ΕΜΕ για το αναλυτικό πρόγραμμα των Λυκείων και η κατανομή των διδακτικών ωρών ανά τάξη, 

πρόταση την οποία το υπουργείο θα λάβει υπόψη του σχεδόν κατά γράμμα (Δημαράς, 1974; 

Τουμάσης, 1989). 

Τα νεοιδρυθέντα λύκεια αντιμετώπιζαν σημαντικές δυσκολίες και ελλείψεις. Όπως διαπιστώνεται στις 

σχετικές εκθέσεις που δημοσιεύτηκαν στο Δελτίο (Λάζος, 1925; Μέγας, 1926) απείχαν πολύ από την 
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«εύρυθμη λειτουργία»: σχολικά έτη διάρκειας 3 μηνών με διδασκαλία μόνο των φιλολογικών 

μαθημάτων από δύο φιλολόγους, στελέχωση του σχολείου με μαθηματικό στα μέσα Μαρτίου, 

ελάχιστοι μαθητές κ.α.  

Από το 1925 και έπειτα μπορούμε να πούμε ότι η λειτουργία των Λυκείων σταθεροποιήθηκε και οι 

μαθητές τους άρχισαν να αυξάνονται σταδιακά, ωστόσο ο νέος τύπος σχολείων δεν στεκόταν στο ίδιο 

ύψος με το «πατροπαράδοτο» Γυμνάσιο, κυρίως λόγω της ανισοτιμίας του απολυτηρίου των δύο 

τύπων σχολείων. Συγκεκριμένα, απόφοιτοι του Γυμνασίου βρίσκονταν σε πλεονεκτική θέση συγκριτικά 

με τους αποφοίτους του Λυκείου, καθώς «ενώ στο Πολυτεχνείο και στις στρατιωτικές σχολές γίνονταν 

δεκτοί και οι μεν και οι δε, οι πτυχιούχοι του Λυκείου αποκλείονταν από ορισμένες σχολές του 

Πανεπιστημίου, κάτι που δε συνέβαινε με τους μαθητές του Γυμνασίου» (Τουμάσης, 1989: 236). Η 

Εταιρεία ζήτησε επανειλημμένα την άρση αυτής της ανισοτιμίας (πχ. ΕΜΕ, 1931; Τουμάσης, 1989) η 

οποία είχε άμεσες αντανακλάσεις στον αριθμό των μαθητών που επέλεγαν το κάθε τύπο σχολείου. Για 

παράδειγμα, την σχολική χρονιά 1927 – 1928, μόνο ένας στους είκοσι μαθητές της δευτεροβάθμιας και 

μόνο μία στις σαράντα μαθήτριες της δευτεροβάθμιας φοιτούσαν σε πρακτικό λύκειο11. 

Βεβαίως, η σταθεροποίηση αυτή δεν είχε παγιωμένο χαρακτήρα αλλά ήταν συνεχώς υπό διακύβευση. 

Για παράδειγμα, το 1927 αναπτύχθηκε μία κίνηση για την κατάργηση ορισμένων Πρακτικών Λυκείων 

«δια λόγους οικονομίας» και η ΕΜΕ συγκρότησε επιτροπή για την αποτροπή μιας τέτοιας εξέλιξης, 

αποσπώντας τοποθέτηση ενάντια στην κατάργηση από το Υπουργείο Παιδείας (ΕΜΕ, 1928). Επιπλέον, 

το ζήτημα της ισοτιμίας των αποφοίτων Γυμνασίων και Λυκείων επέμενε ακόμα και μετά την επίσημη 

θεσμοθέτηση των Πρακτικών Λυκείων στη μεταρρύθμιση του 1929, όπως πιστοποιούν και τα σχετικά 

υπομνήματα της Εταιρείας (βλ. π.χ. ΕΜΕ, 1931).  

Εν τέλει, οι προσπάθειες της ΕΜΕ σε σχέση με το ζήτημα των Πρακτικών Λυκείων επισφραγίστηκαν με 

το νομοσχέδιο του 1929, σύμφωνα με το οποίο τα πρακτικά λύκεια αναβαθμίζονται σε παράλληλο 

δίκτυο απέναντι στα κλασικά γυμνάσια. Οι απόφοιτοι των σχολείων μέσης εκπαίδευσης μπορούσαν 

πλέον μετά από εξετάσεις να εισαχθούν στα ΑΕΙ, ενώ θεσπίστηκαν ακόμα Κατώτερα Επαγγελματικά 

Σχολεία (διετούς ή τριετούς φοίτησης), αλλά και Ανώτερο Παρθεναγωγείο (τετραετούς φοίτησης) για τα 

 
11Βλ. και πίνακα με την κατανομή των μαθητών στο Τουμάσης (1989: 236). 
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κορίτσια (Μπουζάκης, 2006). Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταρρύθμιση του 1929 δεν περιέλαβε 

νέα προγράμματα, καθώς η στόχευσή της ήταν περισσότερο οργανωτική – διοικητική (Μπουζάκης, 

2006). 

Η αντίσταση στον εκσυγχρονισμό: το πρόγραμμα σπουδών του 1931 

Αμέσως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου του 1929, ξεκίνησε η συζήτηση για τα νέα αναλυτικά 

προγράμματα που θα πλαισίωναν την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση αλλά δεν περιλαμβάνονταν στο 

νομοσχέδιο. Η ευθύνη της μελέτης και της συγκρότησης των νέων προγραμμάτων αντιστοιχούσε στο 

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, στη τρέχουσα σύνθεση του οποίου δεν περιλαμβάνονταν εκπρόσωποι της 

μαθηματικής επιστήμης (ΕΜΕ, 1930α; Τουμάσης, 1989). Αξίζει να σημειωθεί ότι η φιλελεύθερη 

κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου της οποίας έργο ήταν η μεταρρύθμιση του 1929 βρισκόταν ακόμα στην 

εξουσία και έμελλε να διατηρηθεί εκεί με διαλείμματα έως την άνοιξη του 1933. 

Η ΕΜΕ εισέρχεται στην συζήτηση επί των νέων προγραμμάτων με υπομνήματα προς το Υπουργείο 

Παιδείας, όπου αιτείται την αύξηση των ωρών διδασκαλίας των μαθηματικών διότι βάσει του 

τελευταίου νομοσχεδίου οι επτά τάξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου, συμπτύσσονται σε έξι, και 

συνεπώς με την υφιστάμενη κατάσταση «δεν δίδεται καιρός εις τους διδάσκοντας να κάμνωσι αρκετάς 

εφαρμογάς προς εμπέδωσιν της διδαχθείσης ύλης» (ΕΜΕ, 1930: 11). Στο αμέσως επόμενο διάστημα, 

στέλνει νέο υπόμνημα κατόπιν άτυπης ενημέρωσης που αφορούσε μείωση των ωρών διδασκαλίας αντί 

για αύξηση, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση στην μαθηματική κοινότητα και οδήγησε σε έκτακτη 

Γενική Συνέλευση της ΕΜΕ (Ιανουάριος 1930). Σκοπός του υπομνήματος «περί της μη ελαττώσεως των 

ωρών διδασκαλίας των Μαθηματικών και Φυσικών» είναι να εκθέσει ««το μέγεθος της ζημίας, ήτις θα 

προκύψη εις την πρόοδον των μαθηματικών και φυσικών μαθημάτων εν Ελλάδι, εάν τεθή εις 

εφαρμογήν το προταθέν υπό του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου ωρολόγιον πρόγραμμα». Το ύφος του 

υπομνήματος είναι ιδιαίτερα επιθετικό, ξεκινώντας με την χαρακτηριστική έκφραση:  

«Εις τας πολιτισμένας χώρας, Κύριε Υπουργέ, η προαγωγή των φυσικομαθηματικών θεωρείται 

ως θεμελιώδες στοιχείον της προόδου και του πολιτισμού της κοινωνίας» και υποστηρίζοντας 

ότι «ούτε να φαντασθή τις είνε δυνατόν, ότι οι απόφοιτοι των εξαταξίων γυμνασίων θα 
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αποκτήσωσι τας απαιτουμένας γνώσεις διά να εισαχθώσιν εις τας ανωτέρω σχολάς [θετικές 

σχολές Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείο, Στρατιωτικές σχολές κ.α.]» (ΕΜΕ, 1930α: 13). 

Η αποστολή υπομνημάτων διαμαρτυρίας και διαφώτισης συνεχίστηκε και μετά την επικύρωση του 

νέου προγράμματος με τις μειωμένες ώρες διδασκαλίας, από το οποίο είχαν βέβαια απαλειφθεί 

ορισμένα κομμάτια ύλης12. Συγκεκριμένα, η μείωση αυτή προς όφελος των φιλολογικών μαθημάτων 

χαρακτηρίζεται απαράδεκτη και επιβλαβής για όσους αποφοίτους θα στρέφονταν σε ανώτερες 

σπουδές (Τουμάσης, 1989). Σχετικά υπομνήματα στάλθηκαν και το επόμενο έτος  (Ιούλιος 1933 και 

Οκτώβριος 1933). Στο δεύτερο υπόμνημα ο Υπουργός Τουρκοβασίλης απαντά ότι βάσει του 

υπάρχοντος προγράμματος δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις σε διδακτικές ώρες και ότι «θα λάβωμεν 

πρόνοιαν διά του νέου καταρτιζόμενου αναλυτικού προγράμματος των διδασκομένων εν τοις 

γυμνασίοις μαθημάτων». Στη συνέχεια, παρατίθεται και μακροσκελές σχόλιο της Σύνταξης του Δελτίου 

στην απάντηση του υπουργού όπου τονίζεται ότι ο Υπουργός έχει δεσμευτεί με δημόσιο και ιδιωτικό 

τρόπο υπέρ της αύξησης των ωρών διδασκαλίας των μαθηματικών, και ότι το ζήτημα βρίσκεται πλέον 

στην ευθύνη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου το οποίο ζήτησε προθεσμία για τη μελέτη και τον 

καθορισμό του προγράμματος (ΕΜΕ, 1933). Τα δημοσιεύματα για το ζήτημα των ωρών διδασκαλίας 

εμφανίζονται ακατάπαυστα στο Δελτίο (βλ. ΕΜΕ, 1935 & 1935β) 

Η ικανοποίηση των αιτημάτων της ΕΜΕ εξαρτάτο από την υπέρβαση των αντιλήψεων και στάσεων του 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου13, στο οποίο δεν διέθετε μέλος για την προώθηση διεκδικήσεων. 

 
12Συγκεκριμένα επρόκειτο για περιεχόμενο καθαρά θεωρητικό όπως το διώνυμο του Νεύτωνα ή η θεωρία αριθμών 
(Τουμάσης, 1989). Η περικοπή ορισμένων κομματιών της διδακτέας ύλης που θεωρούνταν υπερβολικά θεωρητικά προς 
όφελος των ασκήσεων και των εφαρμογών ήταν αίτημα της Εταιρείας από την προηγούμενη δεκαετία. Μάλιστα, μέσα από 
τις σελίδες του «Δελτίου», ο Ν. Νυστεράκης  (1923: 70) ασκεί κριτική στην υπερφόρτωση των διδασκόμενων κεφαλαίων με 
ανώτερα μαθηματικά, επικαλείται την αποστροφή του Ι. Χατζηδάκη ότι «είναι άτοπον […] να υποχρεώσωμεν όλον τον 
κόσμον να σπουδάζη ανώτερα Μαθηματικά» και προτείνει συγκεκριμένες παραγράφους προς περικοπή. Αντίθετος με τον 
θεωρητικό προσανατολισμό της ύλης ήταν και ο Κων. Καραθεοδωρή ο οποίος σε ομιλία του στην ΕΜΕ το 1924 πρότεινε την 
ενίσχυση των ασκήσεων και των εφαρμογών, και επιπλέον πρότεινε τον περιορισμό της διδασκαλίας της Αριθμητικής (ενν. 
τη Θεωρία Αριθμών), πράγμα που έγινε στο πρόγραμμα του 1931 (Τουμάσης, 1989; Γεωργιάδου, 2007). 
13Το ζήτημα της σύνθεσης των επιτροπών στελεχών του Υπουργείου Παιδείας έχει επιδείξει αξιοσημείωτη σταθερότητα. 
Σύμφωνα με την Μητρογιαννοπούλου (2001: 160) τις υπεύθυνες θέσεις κατείχαν κυρίως φιλόλογοι και θεολόγοι. Επιπλέον, 
«το 1964 οι γενικοί επιθεωρητές μέσης εκπαίδευσης ήταν: 33 Φιλόλογοι, 3 Θεολόγοι, 4 Μαθηματικοί, 4 Φυσικοί και 1 
Εμποριολόγος. Ακόμη και στο Κ.Ε.Μ.Ε. που ιδρύθηκε με τη μεταπολίτευση, από τα 15 μέλη τα υπεύθυνα για τη Μ.Ε. οι 7 
ήταν Φιλόλογοι και οι 2 Θεολόγοι». 
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Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Παιδείας Χατζίσκου η οποία μεταφέρεται από την ΕΜΕ 

(1935α):  

«Ο κ. Υπουργός είπεν ότι, αυτός μεν εξακολουθεί να υποστηρίζη την αύξησιν των ωρών 

διδασκαλίας των Μαθηματικών, αλλ’ οι εκπαιδευτικοί, το Εκπαιδ. Συμβούλιον, έχει 

αντιρρήσεις». 

Συνεπώς, για την επίτευξη μιας τέτοιας εξέλιξης θα ήταν απαραίτητη (εντούτοις, όχι αναγκαστικά 

επαρκής) η αποφασιστική στάση του πολιτικού προϊσταμένου. Ωστόσο, οι συνεχείς εναλλαγές 

κυβερνήσεων και υπουργών (Δημαράς, 1974) δεν επέτρεπαν ανάπτυξη σχέσεων και τακτικών για την 

επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Τελικά, το 1935 οι συνθήκες ωρίμασαν: οι συνεχείς διεκδικήσεις 

και τα κατάλληλα πρόσωπα επέτρεψαν την πραγματοποίηση ενός χρονίζοντος αιτήματος της ΕΜΕ14.  

Έτσι, τον Νοέμβριο του 1935 δημοσιεύεται νέο αναλυτικό πρόγραμμα στο οποίο αυξάνονται οι ώρες 

διδασκαλίας των Μαθηματικών στα Γυμνάσια και περιλαμβάνονται τροποποιήσεις «αίτινες 

επιβάλλοντο διά την ενίσχυσιν της επιτυχεστέρας και μεθοδικωτέρας διδασκαλίας του μαθήματος» 

(ΕΜΕ, 1935γ: 165). Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη θέση της γεωμετρίας στο πρόγραμμα. 

Συγκεκριμένα, η θεωρητική γεωμετρία  εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Γ’ Γυμνασίου. Η ΕΜΕ 

υποδέχεται θετικά αυτή την εξέλιξη: «Υπέρ του μέτρου τούτου, λίαν επιτυχούς, είχεν εκφράσει η 

Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία από ετών πολλών και επανειλημμένως δι’ υπομνημάτων εις το 

Υπουργείον της Παιδείας την γνώμην αυτής, καθώς και διά το προηγούμενον του περιορισμού της 

παλαιότερον διδασκομένης θεωρητικής Αριθμητικής. Είνε ευχάριστον ότι επετεύχθη η βελτίωσις αύτη 

φυσιολογικώς πλέον τη εγκρίσει και προτάσει του αρμοδίου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, πιστεύομεν δε 

να έχουν τα εν λόγω μέτρα ευχάριστα αποτελέσματα διά της εφαρμογής των» (ΕΜΕ, 1935γ: 165). 

 
14Στο τεύχος 39 (Νοέμβριος 1935) του «Παραρτήματος του Δελτίου» δημοσιεύεται το μοναδικό κείμενο κριτικής στην 
ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική προπολεμικά με τίτλο: «Τα αποτελέσματα μιας αστόχου ενέργειας». Το κείμενο 
είναι ιδιαίτερα σκωπτικό προς τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου: «Δια του ούτω καθορισθέντος προγράμματος αλλά 
κυρίως τη επεμβάσει ανευθύνων και αναρμοδίων προσώπων, ενεργησάντων καταλλήλως, περιωρίσθησαν αι ώραι της 
διδασκαλίας των Μαθηματικών» και συμπληρώνοντας ότι «Διά το άτοπον τούτο και δια την βλάβην, ήτις θα προσεγίνετο εις 
την Εκπαίδευσιν και την μαθητιώσαν νεολαίαν, διεμαρτυρήθη επανειλημμένως η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία εις το 
Υπουργείον της Παιδείας και υπέδειξεν εις τους εκάστοτε αρμοδίους, ότι πρέπει να διορθωθή τάχιστα το άτοπον και το 
επιζήμιον της αστόχου ενεργείας». (ΕΜΕ, 1935δ: 594) 
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Η θέση της Γεωμετρίας στα προγράμματα έχει έκτοτε αναδειχθεί σε λυδία λίθο για οποιαδήποτε 

μεταρρυθμιστική κίνηση και αλλά και για οποιαδήποτε εθνοκεντρική τοποθέτηση στο εσωτερικό του 

κλάδου (βλ. Κεφάλαιο 2 και 3). Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, μπορεί να επισημανθεί ότι η 

αλλαγή αυτή συμβάδιζε με τη γενικότερη κατεύθυνση του προγράμματος προς τον κλασικισμό και την 

ενίσχυση της θεωρητικής πλευράς του προγράμματος, η οποία χαρακτήρισε ολόκληρη τη δεκαετία του 

1930 εκκινώντας από το πρόγραμμα του 1931 έως το πρόγραμμα του 1939 (Νούτσος, 1978; Τουμάσης, 

1989). 

Σε σχέση με τη δικτατορία του Μεταξά (1936 – 1940), αξίζει να επισημανθεί συνοπτικά, ότι 

προωθήθηκαν παρεμβάσεις στην εκπαίδευση τόσο στο διοικητικό - οργανωτικό, όσο και στο 

παιδαγωγικό - ιδεολογικό πεδίο. Συγκεκριμένα, αναδιατάχθηκε η οργάνωση του εκπαιδευτικού 

συστήματος κυρίως μέσω του μετασχηματισμού των υπαρχόντων «αστικών» σχολείων και του 

χωρισμού των οκτατάξιων γυμνασίων σε δύο κύκλους εκ των οποίων ο διετής δεύτερος κύκλος 

ονομάστηκε λύκειο, και διαιρείται σε κλασικό και πρακτικό (Κυπριανός, 2004). Αφ' ετέρου, συγκρότησε 

τον ΟΕΣΒ (Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων) για την έγκριση και δωρεάν διάθεση των σχολικών 

βιβλίων (Κάτσικας & Θεριανός, 2007). Επιπλέον, η σύνταξη των σχολικών βιβλίων ανατέθηκε στο 

Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της σχολικής γνώσης (Νούτσος, 1978). 

Τέλος, το 1939 συγκροτήθηκαν νέα προγράμματα σπουδών τα οποία ενέτειναν τον κλασικιστικό 

προσανατολισμό του προγράμματος του 1935 (Νούτσος, 1978).  

Την επόμενη χρονιά ξεκινά η συγγραφή των καινούριων βιβλίων για την υλοποίηση των νέων 

προγραμμάτων σπουδών. Τη συγγραφή του συνόλου των βιβλίων των Μαθηματικών αναλαμβάνει το 

στέλεχος και μέλος του ΔΣ της ΕΜΕ, Χρήστος Μπαρμπαστάθης, ο οποίος διατελούσε καθηγητής στο 

Πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Συγκεκριμένα, τα βιβλία που γράφει ο 

Μπαρμπαστάθης αφορούν όλα τα επίπεδα και όλες τις τάξεις της μέσης εκπαίδευσης15. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι ο ίδιος συνέγραψε μια σειρά από εξωσχολικά βιβλία άλγεβρας και γεωμετρίας, ενώ είχε 
 

15Χρ. Μπαρμπαστάθης, Θεωρητική Γεωμετρία διά την Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξιν των Γυμνασίων νέου τύπου, ΟΕΣΒ, 1940,  
Χρ. Μπαρμπαστάθης, Πρακτική Γεωμετρία διά τις κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων και διά τα Αστικά Σχολεία, ΟΕΣΒ, 1939, 
Χρ. Μπαρμπαστάθης, Άλγεβρα προς χρήσιν των μαθητών της Δ’ και Ε’ τάξεως των εξατάξιων Γυμνασίων νέου τύπου, ΟΕΣΒ, 
1940,  
Χρ. Μπαρμπαστάθης, Τριγωνομετρία διά την ΣΤ’ τάξιν των γυμνασίων παλαιού τύπου, ΟΕΣΒ, 1940,  
Χρ. Μπαρμπαστάθης, Πρακτική Αριθμητική διά τις κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων και διά τα Αστικά σχολεία, ΟΕΣΒ, 1939 
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αναλάβει την συμπλήρωση και βελτίωση των εγχειριδίων του Ιωάννη Ν. Χατζιδάκη μετά το θάνατο του 

τελευταίου16.  

Ένα δευτερεύον ζήτημα που σχετίζεται με το πρόγραμμα είναι ότι στην αρχική του μορφή προέβλεπε 

την σταδιακή εφαρμογή με αφετηρία το επόμενο σχολικό έτος 1936 – 37. Η ΕΜΕ απέστειλε εκ νέου 

υπόμνημα στο Υπουργείο (Δεκέμβριος 1935) ζητώντας την άμεση εφαρμογή για όλες τις τάξεις αλλά 

και την περαιτέρω αύξηση των ωρών διδασκαλίας  στην Γ’ και Δ’ Γυμνασίου προκειμένου να 

«αποδοθώσι πλήρως αι περικοπείσαι ώραι» (ΕΜΕ, 1935β: 164). Το αίτημα για εφαρμογή του νέου 

προγράμματος από το τρέχον έτος έγινε αργότερα δεκτό και από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΕΜΕ, 

1936). Όσον αφορά το δεύτερο αίτημα, η κατάληξή του έμελλε να βρίσκεται μακριά από την επιτυχία: 

στο πρόγραμμα του 1939 όχι μόνο δεν αυξάνονται οι ώρες διδασκαλίας των μαθηματικών αλλά 

μειώνονται, παραλλήλως με την ενίσχυση των φιλολογικών μαθημάτων (Τουμάσης, 1989). 

Η έκδοση του «Παραρτήματος του Δελτίου» 

Μετά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της Εταιρείας, στα οποία διοργανώνονταν ομιλίες γύρω θέματα 

επιστημονικά και εκπαιδευτικά17, από το 1928, η διοργάνωση ομιλιών γίνεται πλέον τακτικά το 

τελευταίο Σάββατο κάθε μήνα μετά από σχετική απόφαση (ΕΜΕ, 1928). Οι ομιλίες της άνοιξης εκείνου 

του έτους (ΕΜΕ, 1928α), παρουσιάζουν μονοθεματικότητα που αφορά μεθοδολογικά εκπαιδευτικά 

ζητήματα. Συγκεκριμένα, εκφράστηκε ομόφωνα η τάση προς την αναβάθμιση του ρόλου της εξάσκησης 

 
16Ι. Ν. Χατζιδάκις, Στοιχειώδης αριθμητική προς χρήσιν των ελληνικών σχολείων, Κολλάρος, 1928 (έκδοσις 18η) 
Ι. Ν. Χατζιδάκις, Χρ. Μπαρμπαστάθης, Στοιχεία γεωμετρίας προς χρήσιν των γυμνασίων, Κολλάρος, 1931 (έκδοσις 1η) 
Ι. Ν. Χατζιδάκις, Χρ. Μπαρμπαστάθης, Αριθμητική διά την Α’, Β’, Γ’ τάξιν των εξατάξιων γυμνασίων, Κολλάρος, 1935 (έκδοσις 
3η) 
Ι. Ν. Χατζιδάκις, Χρ. Μπαρμπαστάθης, Πρακτική γεωμετρία διά την Α’ και Β’ τάξιν του εξατάξιου Γυμνασίου, Κολλάρος, 1932 
(έκοδση 1η) 
Ι. Ν. Χατζιδάκις, Χρ. Μπαρμπαστάθης, Ευθύγραμμος τριγωνομετρία προς χρήσιν των κλασικών γυμνασίων, Κολλάρος, 1932 
(έκδοσις 1η) 
Ι. Ν. Χατζιδάκις, Χρ. Μπαμπαστάθης, Στοιχειώδης άλγεβρα προς χρήσιν των Γυμνασίων, Κολλάρος 1933 (έκδοσις 2η).  
Σχετικό με τα εγχειρίδια αυτά είναι και το: Χρ. Μπαρμπαστάθης, Λύσεις των ασκήσεων των περιεχομένων εις τα Στοιχεία 
Γεωμετρίας Ι. Ν. Χατζιδάκη, Κολλάρος, 1929 (έκδοσις 1η).   
 
Σημειωτέον, ότι η θέση του Ι. Ν. Χατζιδάκι στην επιστημονική κοινότητα ήταν στο απόγειό της καθώς είχε αναγνωριστεί ως ο 
βασικός παράγοντας εξέλιξης της μαθηματικής επιστήμης στην Ελλάδα (Σακελλαρίου, 1935). 
 
17Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται εκτός από τα στελέχη της ΕΜΕ και ξένοι καθηγητές οι οποίοι συνεργάζονταν με 
την Εταιρεία δημοσιεύοντας στο Δελτίο ορισμένες από τις εργασίες τους (Γεωργιάδου, 2007) 
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των μαθητών, μέσα από την αντιμετώπιση ασκήσεων και προβλημάτων. Μάλιστα, ο πρόεδρος της 

Εταιρείας Ν. Σακελλαρίου συνέδεσε την εξάσκηση των μαθητών με τις δεξιότητες επίλυσης 

προβλημάτων κατά την επαγγελματική ζωή (ΕΜΕ, 1928α).  

Η τάση αυτή είχε σαφείς επιρροές από τη μέθοδο διδασκαλίας του Σχολείου Εργασίας η οποία εκείνη 

την περίοδο είχε αρχίσει να αποκτά κεντρικό ρόλο στις διδακτικές μεθόδους των ελληνικών σχολείων 

και βασιζόταν στην αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα των μαθητών (Βαϊνάς, 1997). Η επίδραση των 

αρχών του Σχολείου Εργασίας στη διδακτική των μαθηματικών ήταν πολύ ισχυρή, ωστόσο εξέλειπαν οι 

κοινωνικές προϋποθέσεις για την ευδοκίμηση μιας τέτοιας μεθοδολογίας: οι ανασταλτικοί παράγοντες 

αφορούσαν από την κουλτούρα (αυταρχική διαμόρφωση των εκπαιδευτικών) και τις υποδομές 

(πολυπληθή τμήματα σε λίγα σχολεία με μικρή διασπορά) μέχρι και το ανεπίλυτο γλωσσικό ζήτημα 

(Τουμάσης, 1989). Εν τέλει, θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι η μεθοδολογία αυτή όντως εφαρμόστηκε 

στα ελληνικά σχολεία λόγω της ισχυρής της επίδρασης στο εκπαιδευτικό προσωπικό. Πιο κοντά στην 

πραγματικότητα μάλλον βρίσκεται η εφαρμογή ενός ιδιόρρυθμου συνδυασμού του Σχολείου Εργασίας 

με την ερβαρτιανή συμπεριφοριστική μεθοδολογία18 (Τουμάσης, 1989). 

Σε κάθε περίπτωση, οι συγκεκριμένες τάσεις οδήγησαν αργότερα την Εταιρεία στην συνειδητοποίηση 

της αναγκαιότητας ύπαρξης βήματος διαλόγου και επικοινωνίας με τους μαθητές μέσω της έκδοσης 

παραρτήματος του Δελτίου, «περιέχον κατάλληλον ύλην ιδία διά την μέσην εκπαίδευσιν» (ΕΜΕ, 1930β: 

5). Βεβαίως, ένα περιοδικό με φυσιογνωμία και στόχευση σαν αυτή του Δελτίου, συναντούσε 

δυσκολίες στην προσέγγιση ενός πιο αρχάριου κοινού και στη διείσδυση στο μαθητικό σώμα. Έτσι, 

κρίθηκε απαραίτητη η έκδοση του Παραρτήματος του Δελτίου ως ενός ιδιαίτερου περιοδικού «προς 

ενίσχυσιν του ενδιαφέροντος των ασχολουμένων περί την λύσιν μαθηματικών προβλημάτων, 

απεφάσισεν την έκδοσιν του Παραρτήματος του Δελτίου της ΕΜΕ μηνιαίον περιοδικόν» (ΕΜΕ, 1930γ: 

3). Τα πρώτα δύο χρόνια της κυκλοφορίας του, το περιοδικό εκδιδόταν σε διμηνιαία βάση, ενώ 

αργότερα από τον Ιανουάριο του 1933, το περιοδικό γίνεται μηνιαίο και δεν κυκλοφορούσε τον Ιούλιο 

και τον Αύγουστο.  

 
18Για μια ανάλυση των διαφορετικών μεθοδολογιών, βλ. Κοντονή (1997) και για μια εξειδίκευση αυτών στη Μαθηματική 
εκπαίδευση, βλ, Βαϊνάς (1997) και ειδικότερα το δεύτερο κεφάλαιο. Στην επικράτηση μιας συμπεριφοριστικής 
μεθοδολογίας που οδήγησε σε αυτό τον ιδιόρρυθμο συνδυασμό έτειναν και οι αντιλήψεις των γενικών επιθεωρητών των 
μαθηματικών γύρω από την σημασία της επίδοσης ως δείγμα επιτυχούς διδασκαλίας. Βλ. και Τουμάσης (1990: 199, σημ. 60) 
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Η δομή των περιεχομένων του περιοδικού ποικίλει. Η πιο απλή αφορά τις λύσεις προταθέντων 

προβλημάτων από προηγούμενα τεύχη και προτεινόμενα προβλήματα προς λύση (βλ. πχ. τεύχος 6, 

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 1931, ή τεύχος 8, Μάρτιος – Απρίλιος 1932). Η πιο πλούσια αφορά κάποιο 

κείμενο διδακτικής φύσης είτε καινούριου περιεχομένου (εκτός ύλης), είτε διευκρινιστικό σε κάποιο 

γνωστό ζήτημα, τις λύσεις προταθέντων προβλημάτων από προηγούμενα τεύχη, τις λύσεις ζητημάτων 

από εισαγωγικές εξετάσεις σε πανεπιστημιακές σχολές, ανακοινώσεις ή λύσεις θεμάτων από τον 

μαθητικό διαγωνισμό και προτεινόμενα προβλήματα προς λύση (βλ. πχ. τεύχος 24 – Οκτώβριος 1939). 

Βεβαίως, σποραδικά εμφανίζονται και άλλου είδους άρθρα όπως βιογραφίες σημαντικών 

μαθηματικών, άρθρα ιστορίας των Μαθηματικών, τα «Επίκαιρα αστρονομικά φαινόμενα», τα 

«Μαθηματικά παράδοξα» και διάφορες ανακοινώσεις της ΕΜΕ. 

Προπολεμικά, εκδόθηκαν 85 τεύχη του Παραρτήματος του Δελτίου. Συγκεκριμένα, η πρώτη σειρά του 

περιοδικού αποτελείται από 50 τεύχη που εκδόθηκαν από τον Νοέμβριο του 1930 μέχρι τον Ιανουάριο 

του 1937. Η δεύτερη σειρά του περιοδικού αποτελείται από 35 τεύχη από τον Φεβρουάριο του 1937 

μέχρι τον Δεκέμβριο του 194019. Δεν αναφέρεται ο λόγος της εκκίνησης δεύτερης σειράς τευχών. 

Συμπερασματικά, η έκδοση του Παραρτήματος του Δελτίου συνιστά μια παρέμβαση ιδιαίτερης 

βαρύτητας στην μαθηματική εκπαίδευση, καθώς διαμόρφωθηκε με αυτό τον τρόπο ένας πόλος 

προώθησης των μαθηματικών με μεγαλύτερη ένταση και σε ορισμένες περιπτώσεις προς εναλλακτικές 

κατευθύνσεις από εκείνες του σχολικού προγράμματος σπουδών. Η πρακτική αυτή συνεχίστηκε και 

μεταπολεμικά, ενώ επιζεί και σήμερα με διάφορες μορφές (βλ. Κεφάλαιο 3). 

 
19Αυτό το σημείο συνιστά διόρθωση στον Ωραιόπουλο (1988) ο οποίος αναφέρει ότι «[η] δεύτερη σειρά του Παραρτήματος 
με 33 τεύχη από το 1937 μέχρι τον Οκτώβρη του 1940 ανεβάζει τον αύξοντα αριθμό των ασκήσεων (2ου μέρους) στις 1840» 
(1988: 84). Ωστόσο, στο Απόθεμα της ΕΜΕ είναι αναρτημένο και ένα τεύχος με αριθμό 34 που εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 
1940 και του οποίου η ύλη είναι ίδια με αυτή των προηγούμενων τευχών. Επιπλέον, στο τεύχος 20, περ. Β, Σειρά Δ (Μάρτιος 
– Απρίλιος 1950) διαφημίζονται οι εκδόσεις της ΕΜΕ και εμφανίζονται με αναλυτικό τρόπο τα τεύχη του Παραρτήματος ανά 
σειρά. Σε αυτό τον πίνακα αναφέρεται: «Σειρά 2α, τεύχη 1 – 35, έτη 1937 – 1940». Η ανακρίβεια αυτή πιθανόν εντάσσεται 
στην προσπάθεια καλλιέργειας μιας εντύπωσης ότι η ΕΜΕ αναγκάστηκε να σταματήσει την έκδοση ή οι κατακτητές 
έσπευσαν να καταστείλουν τη δράση της ΕΜΕ, πράγμα που προφανώς δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. 
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Οι μαθητικοί διαγωνισμοί 

Η Εταιρεία υλοποίησε για πρώτη φορά το 1924 την ιδέα ενός διαγωνισμού ο οποίος αφορούσε την 

συγγραφή πρωτότυπης εργασίας «διδακτικής ή καθαρώς μαθηματικής φύσεως» (ΕΜΕ, 1924), αλλά ο 

θεσμός αυτός δεν απέκτησε μεγάλη διάρκεια20. 

Η πρώτη προσπάθεια για μαθητικό διαγωνισμό ανήκε στην ΕΛΜΕ Αχαϊας η οποία το 1933 διοργάνωσε 

με τη συνδρομή της Εταιρείας διαγωνισμό στα Μαθηματικά και τη Φυσική μεταξύ των μαθητών της Ε 

και της ΣΤ Γυμνασίου (ΕΜΕ, 1933α). Βασικό χαρακτηριστικό του διαγωνισμού ήταν ότι τα έπαθλα ήταν 

χρηματικά και μάλιστα διόλου ευκαταφρόνητα21, εντούτοις μια σημαντική προϋπόθεση για τη 

συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν η συνδρομή των μαθητών στο Παράρτημα του Δελτίου22.  

Στο επόμενο τεύχος του Παραρτήματος (τχ. 19 – Οκτώβριος 1933), το πρώτο της νέας σχολικής χρονιάς 

1933 – 1934 δημοσιεύεται ανακοίνωση για τα τρίχρονα του περιοδικού η οποία καταλήγει: «Προς 

τόνωσιν του διαφέροντος των νέων υπέρ των Μαθηματικών το Δ. Συμβούλιον της Εταιρείας 

απεφάσισεν ακόμη, όπως διαθέση ποσόν τουλάχιστον πέντε χιλιάδων δραχμών (5000), το οποίον θα 

χρησιμοποιηθή διά την απονομήν βραβείων εντός του αρξάμενου σχολικού έτους, εις συνεργάτας και 

συνδρομητάς του Παραρτήματος τούτου, οίτινες διακρίνονται και ως επιμελέστεροι μαθηταί εις τα 

Μαθηματικά, μετά γνώμην του αρμοδίου καθηγητού των. Λεπτομέρειαι του τρόπου και της απονομής 

των βραβείων θα ανακοινωθούν λίαν προσεχώς» (ΕΜΕ, 1933β: 290). Πράγματι στο τεύχος 21 

(Δεκέμβριος 1933) δημοσιεύεται «προκήρυξις διαγωνίσματος μεταξύ μαθητών Ε’ και ΣΤ’ τάξεως 

Γυμνασίων και Λυκείων διά δραχμάς 12000» με υποσημείωση: «Εκ του ποσού τούτου 7000 διετέθησαν 

υπό της ΕΜΕ και 5000 δραχμαί υπό του Προέδρου της Εταιρείας κ. Ν. Σακελλαρίου με την επιθυμίαν 

του όπως μετάσχουν εις τον διαγωνισμόν και οι μαθηταί της Ε τάξεως των Γυμνασίων και Λυκείων» 

(ΕΜΕ, 1933γ: 321). 

 
20Στον πρώτο διαγωνισμό (1924) υποβλήθηκε μία μόνο εργασία η οποία δεν βραβεύθηκε (ΕΜΕ, 1925; ΕΜΕ, 1927β). Στον 
δεύτερο διαγωνισμό (1926 – 1927) υποβλήθηκε επίσης μία μόνο εργασία η οποία βραβεύτηκε (ΕΜΕ, 1927; ΕΜΕ, 1930β). 
Στον τρίτο διαγωνισμό (1927 – 1928) υποβλήθηκαν δύο εργασίες εκ των οποίων βραβεύθηκε η μία (ΕΜΕ, 1930β). 
21Το πρώτο βραβείο ανήθλε στις 1000 δραχμές, τη στιγμή που η τιμή του τεύχους του Παραρτήματος ήταν 5 δραχμές και η 
ετήσια συνδρομή 50 δραχμές (ΕΜΕ, 1933α). 
22Στο τεύχος 21 (Δεκέμβριος 1933) όπου δημοσιεύεται η προκήρυξη του πρώτου διαγωνισμού διαβάζουμε: «Συνδρομηταί 
του Παραρτήματος του Δελτίου θεωρούνται οι μέχρι τούδε εγγεγραμμένοι και όσοι θα εγγραφούν και διά το έτος 1934, 
καθώς και οι από τους κατά τόπους καθηγητάς τακτικώς προμηθευόμενοι αυτό, εφ’ όσον ο αρμόδιος καθηγητής βεβαιώσει 
τούτο εις την Εταιρείαν ή την ΠεριφερειακήνΕπιτροπήν» (ΕΜΕ, 1933γ: 322). 
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Μέχρι την έναρξη του πολέμου το 1940, διεξήχθησαν έξι πανελλήνιοι μαθητικοί διαγωνισμοί από το 

1934 έως το 194023 με όμοιες προϋποθέσεις και κανονισμούς. Από τον τρίτο διαγωνισμό (Μάιος 

1937)24 το μαθητικό κοινό που μπορούσε να συμμετέχει διευρύνεται καλύπτοντας τις τάξεις Δ, Ε, ΣΤ 

των Λυκείων και τις Ε και ΣΤ των Γυμνασίων, πράγμα που συνεχίστηκε μέχρι και τον τελευταίο 

προπολεμικό διαγωνισμό του Μαϊου 1940 (βλ. π.χ. ΕΜΕ, 1936α). 

Η Εταιρεία, υιοθετώντας την πρωτοβουλία της ΕΛΜΕ Αχαϊας και διευρύνοντάς την σε εθνική κλίμακα, 

φαίνεται να βρήκε στους διαγωνισμούς ένα μέσο για την περαιτέρω ενίσχυση του ενδιαφέροντος των 

μαθητών και την παροχή κινήτρων για την συστηματικότερη ενασχόληση με τα μαθηματικά. Σε αυτό 

αποσκοπούσαν και τα υψηλά χρηματικά έπαθλα, καθώς και η προϋπόθεση της συνδρομής στο 

Παράρτημα για την συμμετοχή στο διαγωνισμό. Μέχρι την έναρξη του πολέμου, δεν υπάρχουν άλλες 

επιστημολογικές ή παιδαγωγικές επενδύσεις της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Επιπλέον, οι 

ανακοινώσεις προκήρυξης του εκάστοτε διαγωνισμού περισσότερο ανέλυαν τα αθλοθετημένα έπαθλα, 

παρά τα επιστημονικά ή παιδαγωγικά οφέλη της συμμετοχής. 

Οι στάσεις απέναντι στην  ίδρυση του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης 

Από το 1920, ξεκίνησε μια διαδικασία συγκρότησης δεύτερου ελληνικού πανεπιστημίου στη Σμύρνη. Η 

οργάνωση του ιδρύματος ανατέθηκε στον καταξιωμένο μαθηματικό Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή ο 

οποίος ήταν βασικός συνομιλητής του Βενιζέλου σε σχέση με την ιδέα ίδρυσης ενός νέου ελληνικού 

πανεπιστημίου εκτός Αθήνας (Γεωργιάδου, 2007). Ο λόγος αυτής της επιλογής ήταν ότι ο καθηγητής 

δεν ήταν «μόνον μεγάλη μαθηματική εξοχότης, αλλά είναι και κατ’ εξοχήν διακεκριμένος οργανωτής 

ανωτάτων σχολών» (Γεωργιάδου, 2007: 329). Η προσπάθεια αυτή έληξε άδοξα λόγω των επακόλουθων 

της Μικρασιατικής Καταστροφής το 1922. 

 
23Ο δεύτερος διαγωνισμός, ενώ είχε προκηρυχθεί για τον Μάιο του 1935, αναβλήθηκε λόγω πολιτικής αστάθειας, και τελικά 
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 1936. Βλ. Παράρτημα του Δελτίου, τ. 30 – Νοέμβριος 1934, τ. 36 – Μάιος 1935, τ. 37 – 
Ιούνιος 1935, τ. 39 – Νοέμβριος 1935, τ. 46 – Ιούνιος 1936. 
24Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαγωνισμός του 1936 είναι ο μοναδικός ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα αξιοκρατίας με 
αποτέλεσμα την ακύρωση της εξέτασης «των μαθητών της Δ τάξεως του Λυκείου και των της Ε τάξεως του Γυμνασίου κατά 
τον διεξαχθέντα [Γ’] διαγωνισμό της ΕΜΕ κατά την 16η Μαϊου, ένεκα της μη τηρήσεως απαραίτητων τυπικών διατάξεων. Το 
αποτέλεσμα των λοιπών εξετάσεων θα ανακοινωθή ως εκδοθήτόυτο» (ΕΜΕ, 1937: 81). Καμία περαιτέρω αναφορά δεν 
εμφανίζεται στα επόμενα τεύχη του Παραρτήματος. 
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Στη συνέχεια, οι προσπάθειες στράφηκαν στη ίδρυση πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, δώδεκα χρόνια 

μετά την ενσωμάτωσή της στην ελληνική επικράτεια. Η ίδρυση του Πανεπιστημίου συνοδεύτηκε στα 

πρώτα στάδια από αρκετές δυσκολίες, απότοκες της πολιτικής ρευστότητας της εποχής (Γεωργιάδου, 

2007).  

Κεντρικά σημεία της επιχειρηματολογίας του τότε πρωθυπουργού Αλ. Παπαναστασίου υπέρ της 

ίδρυσης ήταν η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των βόρειων επαρχιών, η ενίσχυση της σπουδής 

των θετικών επιστημών και η έμμεση συνδρομή στη βελτίωση του Πανεπιστημίου Αθηνών (Μαρκέτος, 

2007). Ο οργανισμός λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών θεωρούνταν συντηρητικός25 κυρίως διότι 

δεν έκανε δεκτούς καθηγητές με μεγάλη ευκολία. Έτσι, ανατέθηκε στον φιλελεύθερο διανοούμενο και 

εκπαιδευτικό Δημήτρη Γληνό να συντάξει τον οργανισμό του νέου πανεπιστημίου σε νέες βάσεις: 

πράγματι στον αρχικό οργανισμό περιλαμβάνονταν σημαντικές καινοτομίες, ορισμένες από τις οποίες 

ξεσήκωσαν αντιδράσεις (βλ. Μαρκέτος, 1989, 2007). Μετά από κωλυσιεργίες στις οποίες οδήγησε ο 

πολιτικός ανταγωνισμός και η πολιτική ρευστότητα, σε συνδυασμό με τις κοινωνικές εξελίξεις της 

περιόδου μετά την Μικρασιατική Καταστροφή, τον Ιούνιο του 1925 ψηφίστηκε ο ιδρυτικός νόμος του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, παρά την ψήφιση του νόμου, δεν δημοσιεύτηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παρά ένα χρόνο αργότερα από τη δικτατορική κυβέρνηση του Παγκάλου. 

Ο Πάγκαλος για λόγους πολιτικής τακτικής ανέθεσε το Υπουργείο Παιδείας στον τότε Πρύτανη του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και επίτιμο πρόεδρο της ΕΜΕ Δημήτριο Αιγινήτη (Μαρκέτος, 1989; Μαρκέτος, 

2007). 

Πριν εξετάσουμε τη δραστηριότητα του Δημ. Αιγινήτη από τη θέση του Υπουργού πλέον, έχει σημασία 

να  εξεταστεί η στάση της Εταιρείας και των στελεχών της. Αρχικά, γύρω από το ζήτημα αυτό υφίσταται 

μια σιωπή στα δημοσιεύματα του Δελτίου της ΕΜΕ, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν 

απασχόλησε την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, στις συνεδριάσεις τις Φυσικομαθηματικής Σχολής τον 

Νοέμβριο του 1924, ο Νικόλαος Χατζιδάκης, τότε πρόεδρος της Εταιρείας και τακτικός καθηγητής της 

Σχολής θα καλέσει σε διαμαρτυρία το Πανεπιστήμιο (Σιμενή, 2002) γύρω από τέσσερα ζητήματα: α) ο 

ανώτερος μισθός των καθηγητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, β) ο διορισμός των πρώτων 

 
25Ο ίδιος ο Παπαναστασίου θα χαρακτηρίσει τον οργανισμό «οπισθοδρομικό» και θα συμπληρώσει ότι «δεν συντελεί εις την 
εξύψωσιν του επιστήμονος» (Μαρκέτος, 1989: 403) 
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καθηγητών από κρατική επιτροπή και «ουχί υπό του προϋπάρχοντος Κρατικού Πανεπιστημίου», γ) τα 

πολλαπλά διπλώματα, «προνόμιον του νέου» έναντι του παλαιού Πανεπιστημίου, δ) η υποχρεωτική 

μετάθεση των καθηγητών, η οποία «ουδαμού του πεπολιτισμένου κόσμου γίνεται σήμερον».  

Επιπλέον, ο οργανισμός του νέου Πανεπιστημίου συγκέντρωσε τα πυρά (Συνεδρία 29/11/1924 στο 

Σιμενή, 2002), τόσο του Ν. Χατζιδάκη ο οποίος αναφερόμενος στους συντάκτες: «Τα πρόσωπα τα οποία 

έκαμαν τον Οργανισμόν του νέου Πανεπιστημίου, […] είναι νομίζω ουχί τα ενδεδειγμένα και έπρεπε 

πρωτίστως να ερωτηθή το επίσημον του Κράτους Πανεπιστήμιον περί τούτου», όσο και του Δημ. 

Αιγινήτη, ο οποίος αναφερόμενος στις διατάξεις του οργανισμού που «θα καταστρέψουν εντελώς και 

το υπάρχον Πανεπιστήμιον». 

Από την άλλη πλευρά, βασικό σημείο τριβής αποτέλεσε η θέσπιση της υποχρεωτικής μετάκλησης 

καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών προς το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σιμενή, 2002). Όσον 

αφορά την εκπαίδευση, οι υποχρεωτικές μεταθέσεις σε καθηγητές μέσης εκπαίδευσης απασχόλησαν 

την Εταιρεία η οποία απέστειλε υπομνήματα διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας (πχ. ΕΜΕ, 1925α). 

Στην περίπτωση των καθηγητών Πανεπιστημίου δεν υπήρξε παρέμβαση της Εταιρείας, καίτοι υπήρχαν 

ατομικές αντιδράσεις όπως φάνηκε παραπάνω26. Στην ίδια κατεύθυνση πιθανότατα εντασσόταν και η 

απαγόρευση παράδοσης ιδιαίτερων μαθημάτων στους καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης (ΕΜΕ, 

1925β, 1925γ). Η Εταιρεία απέστειλε υπόμνημα στο Υπουργείο για το ζήτημα αυτό και με επόμενο 

νόμο επιτράπηκε η ιδιωτική διδασκαλία υπό όρους (ΕΜΕ, 1926). 

Γενικότερα, η κεντρική διοίκηση κλήθηκε να στελεχώσει μια ολόκληρη επικράτεια με προσωπικό που 

μετά βίας επαρκούσε για τις ανάγκες της Παλιάς Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό προσπάθησε αφ’ ενός να 

μεταθέσει υπαλλήλους στις Νέες Χώρες, και αφ’ ετέρου να προσλάβει υπαλλήλους μεταξύ των 

προσφύγων (Κυπριανός, 2004). Και οι δύο μέθοδοι, συνάντησαν εμπόδια που αφορούσαν αντιδράσεις 

των μετατιθέμενων υπαλλήλων και απώλεια αποδεικτικών εγγράφων σπουδών αντίστοιχα. 

 
26Πρόκειται μάλλον για επιλογή των καθηγητών της Φυσικομαθηματικής Σχολής και στελεχών της Εταιρείας να 
επιχειρήσουν την προώθηση των αιτημάτων τους μέσω των οργάνων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ως ισχυρότερο 
μοχλό πίεσης από άλλα μέσα όπως η νεοϊδρυθείσα Ακαδημία Αθηνών ή η ΕΜΕ που βρισκόταν ακόμα σε φάση 
σταθεροποίησης. Επιπλέον, δεν ήταν μόνο οι αντιδράσεις της Φυσικομαθηματικής Σχολής: τόσο οι Φιλοσοφική όσο και η 
Θεολογική Σχολή διαμαρτυρήθηκαν έντονα για τις ρυθμίσεις του οργανισμού του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου (Σιμενή, 
2002). 



40 
 

Κλείνοντας αυτή την αναφορά, επιστρέφουμε στη δραστηριότητα του Δημ. Αιγινήτη27. Η αρχική 

αντίδραση ενάντια στην ίδρυση του νέου πανεπιστημίου και μάλιστα με αυτούς τους όρους 

λειτουργίας μετασχηματίστηκε προϊόντος του χρόνου στην προσπάθεια για οριοθέτηση των 

θεωρούμενων υπερβολικά καινοτόμων διατάξεων και για προσαρμογή του νέου Πανεπιστημίου στα 

πρότυπα εκείνου της Αθήνας (Σιμενή, 2002; Μαρκέτος, 1989, 2007). Σε αυτή την κατεύθυνση, ο Δημ. 

Αιγινήτης επέβαλε τον οργανισμό του Πανεπιστημίου Αθηνών αντί για τον νέο οργανισμό που είχε 

συνταχθεί ειδικά για το νέο πανεπιστήμιο και είχε ξεσηκώσει αντιδράσεις όπως προαναφέρθηκε. Με 

αυτό τον τρόπο, το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η νεοϊδρυθείσα Ακαδημία Αθηνών απέκτησαν κεντρικό 

ρόλο στον ορισµό των εδρών, την επιλογή των νέων καθηγητών και σε άλλα σηµαντικά ζητήµατα 

(Μαρκέτος, 2007; Γεωργιάδου, 2007).  

Εν τέλει, η φυσιογνωμία του νέου πανεπιστημίου καθορίστηκε από την αποδοχή μιας θέσης 

υποδεέστερης έναντι του Πανεπιστημίου Αθηνών και από την ενσωμάτωση χαρακτηριστικών τα οποία 

βρίσκονταν στον αντίποδα του αρχικού του προσανατολισμού (Μαρκέτος, 1989). 

Μια επιστημονική Εταιρεία με συνδικαλιστική δραστηριότητα 

Μια σημαντική πλευρά της δραστηριότητας της ΕΜΕ ειδικά τα πρώτα χρόνια μέχρι την έναρξη του 

πολέμου ήταν η συνδικαλιστική δραστηριότητα. Μάλιστα, η πλευρά αυτή φαίνεται να έπαιξε 

σταθεροποιητικό ρόλο για την Εταιρεία και κατείχε σημαντικό βάρος στην αυτοπροβολή των 

δραστηριοτήτων της Εταιρείας μέσα από τις σελίδες του Δελτίου. 

Σε υπομνήματα που υποβλήθηκαν τα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η ΕΜΕ αναπτύσσει μισθολογικές 

διεκδικήσεις (Νοέμβριος 1919) (ΕΜΕ, 1919α), επιδιώκει την αποτροπή της διδασκαλίας μαθηματικών 

στο Διδασκαλείο της Μ. Εκπαιδεύσεως ως ξένης προς τον ρόλο του Διδασκαλείου που αφορά «μόνον 

[τ]η διδασκαλία της μεθοδικής των Μαθηματικών» και όχι άλλων επιστημονικών ζητημάτων 

(Φεβρουάριος 1920) (ΕΜΕ, 1920α: 14), την αύξηση του αριθμού των Γενικών Επιθεωρητών των 

Μαθηματικών και την επέκταση του δικαιώματος των αποφοίτων της Φυσικομαθηματικής Σχολής για 

 
27Η Εταιρεία «συνέταξε και επέδωκε προς αυτόν υπομνήματα και δια την βελτίωσιν της συντάξεως των λειτουργών της Μ. 
Εκπαιδεύσεως και  περί βελτιώσεως της λειτουργείας των Λυκείων, δυστυχώς όμως ένεκεν της απομακρύνσεως του ουδέν 
επετεύχθη» (ΕΜΕ, 1927: 5). 
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την ανάδειξη σε διευθυντές και στα γυμνάσια, όπως συμβαίνει και με τους Φιλολόγους, και όχι μόνο 

στα Ελληνικά σχολεία όπως δικαιούνταν μέχρι τότε (Ιούνιος 1921) (ΕΜΕ, 1922α). 

Στη συνέχεια και καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920, η συνδικαλιστική δράση της ΕΜΕ είναι 

ιδιαίτερα ζωηρή και εκφράζεται με πληθώρα υπομνημάτων και επισκέψεων στο Υπουργείο Παιδείας 

για θέματα μισθολογικά (αυξήσεις, συντάξεις28), εκπαιδευτικά (προγράμματα σπουδών, ώρες 

διδασκαλίας29, ιδιαίτερα μαθήματα30, υποδομές31), διοικητικά (προαγωγές σε διοικητικές θέσεις32, 

μεταθέσεις33) και επαγγελματικά34. 

Οι συνδικαλιστικές δραστηριότητες εκδιπλώνονται παράλληλα με τις άλλες δραστηριότητες της 

Εταιρείας και ορισμένες φορές καταλήγουν σε αλληλοσυγκρουόμενες κατευθύνσεις. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτελεί η ανοιχτή κρίση (Ωραιόπουλος, 1988) που ξέσπασε το 1933 στο εσωτερικό της 

εταιρείας και η οποία έφτασε μέχρι την σύσταση ιδιαίτερου συνδέσμου από μερίδα μελών με την 

ιδιότητα του καθηγητή μέσης εκπαίδευσης, ο οποίος αποσκοπούσε στην ιδιαίτερη προώθηση των 

μαθηματικών της μέσης εκπαίδευσης (ΕΜΕ, 1933δ). Τα βασικά σημεία που πυροδότησαν την κρίση 

ήταν η μη αντιπροσώπευση του κλάδου στο Γνωμοδοτικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, εξέλιξη που οι 

διαμαρτυρόμενοι αποδίδουν στην αδιαφορία των στελεχών της Εταιρείας για τα ζητήματα μέσης 

εκπαίδευσης και η αδυναμία επαναφοράς των περικοπεισών ωρών διδασκαλίας. Ωστόσο, όπως έχει 

ήδη γίνει αντιληπτό, η ΕΜΕ έλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες γύρω από τη μέση εκπαίδευση, πολλές 

από τις οποίες εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και οι οποίες απαιτούσαν πόρους και 

ενέργεια. Στα κείμενα του Δελτίου δεν ξεκαθαρίζεται αν υπήρχαν άλλες διαφωνίες, ούτε γίνονται 

προτάσεις για νέες δράσεις εκ μέρους των διαφωνούντων. Σε κάθε περίπτωση, τελικά η κρίση 

αποσοβήθηκε και η Εταιρεία κατάφερε να διατηρήσει την ενότητα και τη ζωτικότητά της (ΕΜΕ, 1933δ). 

 
28 ΕΜΕ, 1925δ  
29 ΕΜΕ, 1925α 
30 ΕΜΕ, 1925β & ΕΜΕ, 1925γ  
31 ΕΜΕ, 1930β 
32 ΕΜΕ, 1930 
33 ΕΜΕ, 1925α 
34 Δυνατότητα συμμετοχής των πτυχιούχων Μαθηματικών στο διαγωνισμό για δύο θέσεις υπαλλήλων της στατιστικής στο 
υπουργείο Εθν. Οικονομίας (ΕΜΕ, 1928) 
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Η πρώτη μεταπολεμική περίοδος: Ανοικοδόμηση και σταθεροποίηση 

Η δεκαετία του 1940 σημαδεύτηκε από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, την 

κατοχή και τον Εμφύλιο Πόλεμο (1946 – 1949). Το ξέσπασμα του ελληνοϊταλικού πολέμου τον 

Οκτώβριο του 1940 οδήγησε στην ουσιαστική παύση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Κατά 

συνέπεια, τα σχολεία λειτουργούσαν μετ’ εμποδίων (Κάτσικας & Θεριανός, 2007) και η Εταιρεία 

περιόρισε τις δραστηριότητές της στο ελάχιστο. Έτσι, σταμάτησε η έκδοση των περιοδικών και η 

διοργάνωση των ομιλιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, στα χρόνια του Εμφυλίου επανεκδίδεται το «Δελτίο» 

(Ωραιόπουλος, 1988), ενώ από τα μέσα του 1946 επανεκδίδεται και το «Παράρτημα του Δελτίου», 

καίτοι μέχρι και το 1951 δεν καταφέρνει να σταθεροποιήσει την κυκλοφορία του (Ωραιόπουλος, 1988).  

Η δεκαετία του 1950 έβρισκε τις οικονομικές και κοινωνικές υποδομές της Ελλάδας σχεδόν 

ολοκληρωτικά κατεστραμμένες (Νούτσος, 1978). Η πολιτική σταθεροποίηση επιτυγχάνεται μετά το 

1953 και σταδιακά ανοίγει ένας κύκλος μεταπολεμικής ανάπτυξης που χαρακτήρισε όλα τα κράτη της 

Δύσης (Μπουζάκης, 2006). 

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, ισχύουν τα προπολεμικά αναλυτικά προγράμματα για τα κλασικά Γυμνάσια 

και τα Πρακτικά Λύκεια και δεν θα άλλαζαν καθόλου σύντομα (Νούτσος, 1978). Η κυρίαρχη αντίληψη 

για τα σχολικά μαθηματικά ήταν η προπολεμική αντιμετώπισή τους ως ένα μέσο για την πνευματική 

άσκηση, διαμορφώνοντας το πλαίσιο που ονομάστηκε «Παραδοσιακά Μαθηματικά» (Τουμάσης, 1989).  

Επιπλέον, η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται μέσω εξετάσεων την ευθύνη των οποίων 

έχουν οι επιμέρους Σχολές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης35 (Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003). Βεβαίως, 

λόγω της αυξημένης ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές και του στάσιμου χαρακτήρα της 

εξεταζόμενης – διδακτέας ύλης οι εξετάσεις στο Πολυτεχνείο και τις άλλες ανώτερες σχολές γίνονταν 

όλο και δυσκολότερες, σε βαθμό που το επίπεδο των εξετάσεων υπερέβαινε κατά πολύ τη σχολική 

 
35Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1920, η πρόσβαση στα πανεπιστήμια γινόταν με ελεύθερη εγγραφή. Η κατάσταση που 
διαμορφώθηκε μετά την αποτυχία της Μικρασιατικής Εκστρατίας (1922) έφερε στο προσκήνιο μια σημαντική αύξηση στον 
μαθητικό πληθυσμό οδηγώντας σε περιοριστικά φίλτρα στην είσοδο στις πανεπιστημιακές σπουδές. Ενδεικτικά, στο 
Μαθηματικό Τμήμα φοιτούσαν το 1919 29 φοιτητές, ενώ το 1923 φοιτούσαν 122 (Ωραιόπουλος, 1988). Σε γενικές γραμμές, 
οι επιμέρους σχολές διενεργούσαν εισαγωγικές εξετάσεις από το ακαδημαϊκό έτος 1926 – 1927 (Κάτσικας&Θεριανός, 
2007). Βλ. επίσης: Κάτσικας & Θεριανός (2007: 123). Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και νομοθετικά στη μεταρρύθμιση του 
1929 (Μπουζάκης, 2006). Η μεγάλη ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές οδήγησε στην αναβάθμιση του ρόλου και των 
αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών (οι οποίοι πληρώνονταν για κάθε γραπτό που διόρθωναν) φτάνοντας σε 
περιπτώσεις ασυδοσίας (βλ. Θωμαϊδης, 2009: 13 – 18; Πάλλας, 1962; Πάλλας, 1948; Βαρόπουλος, 1948) 
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διδασκαλία. Αυτή η περίοδος ήταν που αναπτύχθηκε αλματωδώς η διασπορά και το μέγεθος των 

φροντιστηρίων36 (Τουμάσης, 1989). 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της ΕΜΕ, αυτές βρίσκονταν σε διαδικασία σταθεροποίησης37. Το 

«Παράρτημα του Δελτίου» κυκλοφορούσε μεν αλλά η ύλη του εξαντλούταν σε ασκήσεις και τις λύσεις 

τους. Τα διδακτικά άρθρα που προπολεμικά εμφανίζονταν σε κάθε τεύχος του περιοδικού, πλέον ήταν 

σπάνιο φαινόμενο:  μέχρι και το 1960 δημοσιευόταν περίπου ένα διδακτικό άρθρο τη χρονιά. Από το 

1951 διενεργείται ο μαθητικός διαγωνισμός, αλλά πλέον δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο οι 

τελειόφοιτοι της μέσης εκπαίδευσης (Κλασικού, Πρακτικού, Θηλέων)38 (Ωραιόπουλος, 1988). 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1950 ολοκληρώνεται η διαδικασία απόκτησης ιδιόκτητης στέγης για την 

Εταιρεία στο κέντρο της Αθήνας, διαδικασία που ξεκίνησε με την επαναλειτουργία της Εταιρείας το 

1947. Συγκεκριμένα, διοργανώθηκε έρανος με ευρεία χαρακτηριστικά (δωρεές, συνδρομές μελών, 

συνδρομές εκπαιδευτικών, συνδρομές μαθητών) και κυκλοφόρησε τυπολόγιο για μαθητική χρήση το 

οποίο «αγοράστηκε ύστερα από συστάσεις των καθηγητών» (Ωραιόπουλος, 1988: 113). 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, εκλέγεται πρόεδρος της Εταιρείας ο Ν. Μιχαλόπουλος, ο πρώτος μη 

πανεπιστημιακός πρόεδρος της ΕΜΕ. Η εξέλιξη αυτή συμβάδιζε με τις ευρύτερες εξελίξεις στο 

κοινωνικό πεδίο και στις ανακατατάξεις στο ιδεολογικό σύστημα γύρω από την εκπαίδευση και την 

οικονομία στην μεταπολεμική Δύση. Συγκεκριμένα, οι κοινωνικές εξελίξεις ώθησαν τις ευρείες μάζες 

στο σχολείο με αποτέλεσμα τη ραγδαία μαζικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Με αυτό τον 

τρόπο, αντίθετα με την προπολεμική κατάσταση, ήταν η μέση εκπαίδευση και όχι η πανεπιστημιακή 

εκείνη που συγκέντρωνε το μεγαλύτερο ειδικό βάρος. Επιπλέον, οι πανεπιστημιακοί μαθηματικοί της 

Αθήνας απομακρύνθηκαν από τα τεκταινόμενα της μέσης εκπαίδευσης, εστιάζοντας στα ερευνητικά 

τους καθήκοντα και τα «του οίκου» τους. Προς τούτο δείχνει και το κορυφαίο στέλεχος της ΕΜΕ, Αρ. 

Πάλλας (1969: 39 – 40) όταν αναφέρει:  

 
36Η ίδρυση των φροντιστηρίων θεσμοθετήθηκε το 1940. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Κάτσικας & Θεριανός (2007: 
140 – 141). 
37«Μετά την επανεμφάνισίν της (1945) η διοίκησις της Ε. Μ. Ε. έκρινε ότι, πρώτιστον καθήκον ήτο η δημιουργία 
ατμοσφαίρας ευνοούσης την καλλιέργειαν του διά τα Μαθηματικά ενδιαφέροντος των μαθητών» (Μιχαλόπουλος, 1961). 
38Τα έπαθλα συνεχίζουν να είναι χρηματικά και μάλιστα υψηλα. Ενδεικτικά, στο διαγωνισμό του 1954 το πρώτο βραβείο 
ανερχόταν σε 500 δραχμές, το δεύτερο σε 300 και το τρίτο σε 200 (ΕΜΕ, 1954). Την ίδια στιγμή, η τιμή του απλού τεύχους 
ήταν 2 δραχμές. 
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«Η προεδρία του Ν. Μιχαλόπουλου η οποία άφησεν εποχήν εις το έργον της Εταιρείας, 

εδημιούργησεν εν χάσμα μεταξύ της Εταιρείας και των Καθηγητών των Ανωτάτων Ιδρυμάτων, 

εξαιρουμένων των Καθηγητών του Παν. Θεσσαλονίκης. Δια την γεφύρωσιν του χάσματος αυτού, 

το ΔΣ παρακαλεί τον Ακαδημαϊκόν κ. Ιωάννην Ξανθάκη και νυν Πρόεδρον της Εταιρείας να λάβη 

μέρος εις μίαν των Συνεδριών του ΔΣ με θέμα: «Είσοδος των Καθηγητών των Ανωτάτων 

Ιδρυμάτων εις του ΔΣ της Εταιρείας». Ο κ. Ξανθάκης ενδιαφερόμενος εξ ίσου με το ΔΣ διά το 

θέμα τούτο, αφού ήκουσε τας απόψεις του ΔΣ υπεσχέθη ότι θα καταβάλη όλας του τας 

δυνάμεις διά την γεφύρωσιν του χάσματος αυτού. Δυστυχώς, παρ’ όλας τας προσπαθείας του κ. 

Ξανθάκη και του ΔΣ, ουδέν επετεύχθη». 

Επιπλέον, η εκλογή του Ν. Μιχαλόπουλου σηματοδοτούσε την στροφή της Εταιρείας από την 

δραστηριοποίηση και τις παρεμβάσεις με πλήρως εξωτερικούς όρους προς το κράτος, με όρους 

αποστολής υπομνήματος ή εκστρατείας διαφώτισης με άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά σε μία 

δραστηριότητα νέας υφής. Πλέον η ΕΜΕ θα προσανατολιστεί σε μια πιο ευρεία δραστηριότητα 

αξιοποιώντας θέσεις μέσα στους κρατικούς μηχανισμούς και στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. 

Εξάλλου, όπως έγινε εμφανές στην περίπτωση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, η έλλειψη τέτοιων 

θέσεων στοίχισε στην ΕΜΕ σε αποτελεσματικότητα κατά την πρώτη περίοδο δράσης της. Ο Ν. 

Μιχαλόπουλος την περίοδο που εκλέχτηκε πρόεδρος της ΕΜΕ, κατείχε τη θέση του μέλους του 

Ανώτατου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου, του καθηγητή στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης, ενώ ήταν 

συγγραφέας ενός πρωτοποριακού (για τα ελληνικά δεδομένα) βιβλίου για τα νεότερα Μαθηματικά. 

Κατά συνέπεια, αφ’ ενός θα μπορούσε ο ίδιος να αξιοποιήσει τις υπηρεσιακές του θέσεις για την 

προώθηση των επιδιώξεων της Εταιρείας, και αφ’ ετέρου να αξιοποιήσει τις διασυνδέσεις που 

συνεπάγονταν οι υπηρεσιακές του θέσεις με άλλους κυβερνητικούς και επιστημονικούς παράγοντες για 

τους ίδιους σκοπούς. 

Συμπερασματικά, μετά τον πόλεμο η Εταιρεία, όπως και το σύνολο της χώρας, βρισκόταν σε φάση 

«ανοικοδόμησης». Οι δραστηριότητές της ήταν μεν υποτονικές, αλλά εντάσσονταν σε μια διαδικασία 

συγκρότησης όρων μιας μαχητικότερης παρέμβασης στα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας και στην 

επιστημονική δραστηριότητα διεθνώς. 
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Το σύμπλεγμα των παραγόντων αυτών οδήγησαν σε μία συζήτηση στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς σε 

σχέση με την κατάσταση και την κατεύθυνση της σύγχρονης εκπαίδευσης. Στο επόμενο κεφάλαιο, θα 

εξεταστούν οι πρώτες μεταρρυθμιστικές προσπάθειες που αναπτύχθηκαν διεθνώς, τα ειδικά 

χαρακτηριστικά και το επιστημολογικό υπόστρωμα στο οποίο βασίστηκαν.  
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Κεφάλαιο 2: Οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις των «Νέων Μαθηματικών» στη Δύση 

Εισαγωγή 

Οι μεταρρυθμίσεις που εκδιπλώθηκαν ανάμεσα στις δεκαετίες του 1950 και του 1970, οι οποίες 

έμειναν γνωστές ως τα «Νέα Μαθηματικά», έχουν αποτελέσει αντικείμενο πλειάδας μελετών. Όπως 

συμβαίνει και με τις μεταρρυθμίσεις εν γένει, η μελέτη των «Νέων Μαθηματικών» παρέχει σημαντικές 

δυνατότητες για τον ερευνητή που σχετίζονται με τις ζωηρές αντιπαραθέσεις που αναπτύχθηκαν γύρω 

από όψεις τους (ορισμένες εκ των οποίων αντηχούν ακόμα και σήμερα). Επιπλέον, σχετίζονται με την 

κατάσταση των σχολικών μαθηματικών πριν τις μεταρρυθμίσεις όπως και με τις νέες ιδέες που 

εισήχθησαν και οι οποίες έχουν εγχαραχτεί βαθιά στο σώμα των σχολικών μαθηματικών, ακόμα και 

δεκαετίες μετά την απόσυρση των ίδιων των μεταρρυθμίσεων. Οι δυνατότητες σχετίζονται, ακόμα, με 

τις θέσεις και στάσεις των θεσμικών φορέων και ορισμένων κεντρικών προσωπικοτήτων που έπαιξαν 

σημαντικό ρόλο στην αποκρυστάλλωση των μορφών που εξέλαβαν οι μεταρρυθμίσεις σε κάθε χώρα, 

καθώς, τέλος, και με τις διαδικασίες συγγραφής των νέων εγχειριδίων που ακολούθησαν τα 

μεταρρυθμισμένα προγράμματα. Βεβαίως, οι διαφορετικές ταχύτητες και αποχρώσεις των επιμέρους 

εθνικών εξειδικεύσεων των «Νέων Μαθηματικών» αποτελούν σημαντικό πεδίο μιας συγκριτικής 

ανάλυσης του ζητήματος. (Karp & Furinghetti, 2018) 

Μέχρι το 1950, οι εξελίξεις στη σύγχρονη μαθηματική έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έβρισκαν 

ουσιαστική αντανάκλαση στα σχολικά προγράμματα των μαθηματικών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Έτσι, τα προγράμματα σπουδών συγκροτούνταν από ένα συνδυασμό των βασικών 

κλάδων των σχολικών μαθηματικών όπως είχαν διαμορφωθεί μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα (Phillips, 

2014). 

Το σημείο καμπής στη διαδικασία αυτή ήταν ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι κοινωνικο-οικονομικές και 

θεσμικές εξελίξεις που σηματοδότησε, ως αποτέλεσμα της έκρηξης που προκάλεσαν τα επιστημονικά 

και τεχνολογικά επιτεύγματα, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση του κύματος των 

μεταρρυθμίσεων στη μαθηματική εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο. Στις οικονομικές και 

εκπαιδευτικές ελίτ επικρατούσε η άποψη ότι τα μαθηματικά έτσι όπως διδάσκονταν στα σχολεία μέχρι 

το 1950 ήταν εντελώς ανεπαρκή και απαρχαιωμένα (Dieudonne, 1973; Hayden, 1981; Τουμάσης, 1989).  
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Για τους λόγους αυτούς, μετά το 1950, ξεκίνησε διεθνώς μια διαδικασία εκσυγχρονισμού των σχολικών 

προγραμμάτων σπουδών στα μαθηματικά που γνώρισε διάφορες φάσεις ανάπτυξης και 

αναπροσανατολισμού. Οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις δεν ήταν κοινές σε όλες τις χώρες και 

παρουσίαζαν ιδιομορφίες και ιδιορρυθμίες.  

Η κίνηση των «Νέων Μαθηματικών», όπως ονομάστηκε, μπορεί να θεωρηθεί ένα μεταρρυθμιστικό 

φαινόμενο που εκδιπλώθηκε μεταπολεμικά και αφορούσε τροποποιήσεις στα προγράμματα σπουδών 

και τα σχολικά εγχειρίδια με την ενσωμάτωση μοντερνιστικών πλευρών της μαθηματικής επιστήμης και 

την υιοθέτηση αξιωματικής προσέγγισης. Παρότι αρχικά έγινε αποδεκτή με ενθουσιασμό από τον 

εκπαιδευτικό κόσμο, γρήγορα συνάντησε σφοδρές επικρίσεις οι οποίες οδήγησαν στην αναίρεση των 

βασικών πλευρών της μεταρρύθμισης (Corry, 2007). 

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τις αιτίες εμφάνισης αυτών των μεταρρυθμίσεων και τους όρους 

εμφάνισης στις δύο όχθες του Ατλαντικού, εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά που τις καθόρισαν και 

διατρέχοντας τη σχετική συζήτηση και την εξέλιξη των κινήσεων μέχρι την απόσυρση των βασικών 

πλευρών τους. Η πραγμάτευση αυτή, παρ’ ότι δεν σχετίζεται άμεσα με τις δραστηριότητες της ΕΜΕ, 

κρίνεται αναγκαία, διότι θα σκιαγραφήσει το πλαίσιο στο οποίο κλήθηκε να αναπτύξει τη 

δραστηριότητά της η ΕΜΕ. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να ειδωθεί ως μια αναγκαία παρέκβαση. 

Πλαίσιο εμφάνισης των μεταρρυθμίσεων 

Μεταπολεμικά, ξεκίνησε σε διεθνές επίπεδο μια διαδικασία ανοικοδόμησης και σταθεροποίησης με 

σκοπό την επαναφορά σε ένα περιβάλλον οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης (Μπουζάκης, 2006). Ο 

οικονομικός και πολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ Ανατολής και Δύσης στο συγκείμενο του Ψυχρού 

Πολέμου επέτεινε την προτεραιότητα της παραγωγικής επιτάχυνσης, και έτσι αναδείχθηκε με ένταση η 

ανάγκη για ειδικευμένο εργατικό δυναμικό που θα στελεχώσει τους παραγωγικούς και ερευνητικούς 

οργανισμούς (Κάτσικας & Θεριανός, 2007; Φραγκουδάκη, 1985; De Bock & Vanpaemel, 2019). 

Εκείνη την περίοδο εμφανίζεται και γρήγορα καθίσταται ηγεμονική η αντίληψη ότι η σημαντικότερη 

από τις επενδύσεις που μπορούν να προχωρήσουν αφορά τον ανθρώπινο παράγοντα, αντίληψη που 

κωδικοποιήθηκε ως η «θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου» (Φραγκουδάκη, 1985; 
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Μητρογιαννοπούλου, 2001). Συγκεκριμένα, η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι οι μη παραγωγικές 

επενδύσεις όπως η εκπαίδευση και η δημόσια υγεία επιδρούν αποφασιστικά στην οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη διότι αυξάνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων και επιταχύνουν τους 

ρυθμούς ανάπτυξης (Φραγκουδάκη, 1985). Σε αυτό το πλαίσιο, η εκπαίδευση αναπτύσσει τις γνώσεις 

και πολλαπλασιάζει τις ειδικεύσεις δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την βιομηχανική ανάπτυξη και 

την παραγωγή υψηλής τεχνολογίας. Η αντίληψη αυτή υιοθετήθηκε από διεθνείς οργανισμούς όπως ο 

ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης), και ένα χαρακτηριστικό δείγμα της 

επικράτησης αυτής της αντίληψης είναι η αλματώδης αύξηση των κονδυλίων που κατευθύνονταν στην 

εκπαίδευση (Κάτσικας & Θεριανός, 2007; Κυπριανός, 2004). Μάλιστα, ο ΟΕΟΣ (Οργανισμός 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, πρόδρομος του ΟΟΣΑ) ίδρυσε το 1958 το γραφείο 

επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού (OSTP: Office for Scientific and Technical Personnel) με 

διατυπωμένο σκοπό την «προώθηση διεθνών δράσεων για την αύξηση και την ενίσχυση των 

επιστημόνων και των μηχανικών στις χώρες του ΟΕΟΣ» (Schubring, 2014; De Bock & Vanpaemel, 2019: 

73). 

Όσον αφορά την μαθηματική εκπαίδευση, μπορεί να ειπωθεί ότι υπήρξε καθυστέρηση που σχετιζόταν 

με τον συγχρονισμό της με τις καινοτομίες της μαθηματικής έρευνας του 20ου ή ακόμα και του 19ου 

αιώνα. Η κατάσταση της μαθηματικής εκπαίδευσης, διαμορφωνόταν κυρίως από θέματα Αριθμητικής 

στις μικρότερες τάξεις, ενώ στις μεγαλύτερες τάξεις τον πυρήνα των προγραμμάτων αποτελούσε η 

Τριγωνομετρία, η Γεωμετρία και βασικά θέματα Άλγεβρας (Τουμάσης, 1989). 

Αιτίες εμφάνισης των μεταρρυθμίσεων  

Την δεκαετία του 1950, άρχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους μεταρρυθμιστικές κινήσεις στην 

εκπαίδευση και ειδικότερα στη μαθηματική εκπαίδευση, αρχικά στις ΗΠΑ με σποραδικότητα και στη 

συνέχεια με το πέρασμα στην δεκαετία του 1960, με μεγαλύτερη ευρύτητα σε ολόκληρο τον κόσμο, 

αλλά και επιμέρους ιδιαιτερότητες. Η κεντρική στόχευση των μεταρρυθμίσεων αυτών αφορούσε τον 

εκσυγχρονισμό των σχολικών μαθηματικών, και οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις παρουσιάστηκαν και 

καθιερώθηκαν με την ονομασία «Νέα Μαθηματικά» ή «Μοντέρνα Μαθηματικά». Πριν προχωρήσουμε 
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στην ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της μεταρρύθμισης, είναι σκόπιμο να διατρέξουμε τις 

αιτίες που οδήγησαν στην εμφάνισή της. 

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά την ίδια την μαθηματική επιστήμη, το πρώτο μισό του εικοστού αιώνα 

συντελέστηκε μια σειρά από σημαντικές προόδους, πολλές από τις οποίες επέφεραν ριζικές αλλαγές 

στην εξέλιξη και λειτουργία των μαθηματικών και οι οποίες συγκεντρώθηκαν σε ένα σχετικά μικρό 

χρονικό διάστημα, ξεκινώντας από την περίοδο πριν το γύρισμα του αιώνα μέχρι και την μεσοπολεμική 

περίοδο. Οι πρόοδοι αυτές άρχισαν να βρίσκουν αντανάκλαση στα προπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών μέσω της ενσωμάτωσης νέων μαθημάτων ή αντικατάστασης ορισμένων από νέα. 

Χαρακτηριστικά τέτοια παραδείγματα είναι η τοπολογία, η μαθηματική λογική και οι μετρικοί χώροι 

(Τουμάσης, 1989). Με αυτό τον τρόπο προέκυψε μια αναντιστοιχία ανάμεσα στα προγράμματα της 

δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία οδηγούσε σε αυξημένες δυσκολίες των 

νεοεισερχόμενων φοιτητών και σε καθυστερήσεις στην εκπλήρωση των ακαδημαϊκών του καθηκόντων 

(OEEC, 1961; Hayden, 1981; Τουμάσης, 1989). 

Επιμένοντας στους εσωτερικούς παράγοντες, μετά την αναζωπύρωση της φιλοσοφικής διαμάχης το 

πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, εμφανίστηκε ως επικρατέστερη η αξιωματική προσέγγιση 

εφοδιασμένη με λιγότερη ή περισσότερη αυστηρότητα στον τρόπο έκφρασης. Με άλλα λόγια, ο 

φορμαλισμός αναδείχθηκε αποτελεσματικότερη αντίληψη για τα μαθηματικά, όχι τόσο σε σχέση με τα 

καθεαυτά γνωρίσματά του, όσο σε σχέση με τις αδυναμίες των άλλων φιλοσοφικών ρευμάτων και 

παρά τα ισχυρότατα πλήγματα που δέχθηκε ως αντίληψη μετά τις εργασίες μαθηματικών όπως ο K. 

Gödel39. 

Συγκεκριμένα στις ΗΠΑ, η φορμαλιστική αντίληψη είχε αρχίσει να κερδίζει ολοένα και περισσότερο 

έδαφος μέσω της επικράτησης των αντιλήψεων του μαθηματικού R. L. Moore, ο οποίος είχε αναπτύξει 

μια μέθοδο διδασκαλίας βασισμένη στην φορμαλιστική προσέγγιση και την ανακαλυπτική μάθηση40 

 
39Έχει υπογραμμιστεί ότι η απόσταση ανάμεσα στην μαθηματική νεωτερικότητα της δεκαετίας του 1960 και της αρχής του 
20ου αιώνα είχε αποκτήσει αντιδιαμετρικό χαρακτήρα, κυρίως όσον αφορά τη θέση του πειράματος και της διαίσθησης ως 
μέθοδο μαθηματικής πρακτικής (Gispert & Schubring, 2011). 
40Η μέθοδος του Moore απέκτησε εκείνη την εποχή μεγάλη διάδοση στους εκπαιδευτικούς κύκλους και έλαβε τις σύντομες 
ονομασίες: «Moore Method», «Texas Approach» (λόγω της εργασίας του Moore στο Πανεπιστήμιο του Houston) ή ακόμα 
«Discovery Method» (Corry, 2007). 
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(Corry, 2007). Στην Ευρώπη, μια αντίστοιχη κίνηση τέθηκε σε λειτουργία από την ομάδα που 

χρησιμοποιούσε το ψευδώνυμο Nicholas Bourbaki. Η ομάδα αυτή ανέλαβε την πρωτοβουλία να γράψει 

συλλογικά μαθηματικές πραγματείες σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις σε επιστημονικό επίπεδο. Το 

πρώτο κεφάλαιο του πολύτομου έργου τους «Éléments de mathématique» δημοσιεύτηκε το 1939 και 

αφορούσε τη θεωρία συνόλων. Η βασική τους επίδραση ήταν το έργο του B. Van der Waerden 

«Moderne Algebra» (2 vols.: 1930, 1931) το οποίο ενσωμάτωνε ακριβώς τις τελευταίες εξελίξεις της 

Άλγεβρας των αρχών του εικοστού αιώνα, παρουσιάζοντας τες με πρωτοποριακό τρόπο: όλες οι έννοιες 

και οι λειτουργίες τους εμφανίζονταν υπό μια συγκεκριμένη οπτική μέσω ανάλογων μεθόδων (Corry, 

1997, 2007, 2008). Αυτή η πολυκλαδική διάδοση της αξιωματικής προσέγγισης και του φορμαλισμού 

έχει οδηγήσει ορισμένους μελετητές να μιλήσουν για παράλληλες καινοτομίες που έλαβαν χώρα και 

στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, παρά για μια ευθεία μεταφορά των εξελίξεων στις ΗΠΑ στην 

κεντρική Ευρώπη (Kilpatrick, 2012). 

Από την άλλη πλευρά, στο ευρύτερο πλαίσιο, την πρώτη μεταπολεμική περίοδο στον δυτικό κόσμο είχε 

σχηματιστεί, όπως ήδη αναφέρθηκε, σε διεθνές επίπεδο και στα πλαίσια ενός παγκόσμιου διακρατικού 

ανταγωνισμού η ανάγκη για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας η οποία θα διοχετευόταν τόσο 

στην παραγωγή μέσω νέων τεχνολογικών ευρεσιτεχνιών επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο την 

οικονομική ανάπτυξη, όσο και στον στρατιωτικό μηχανισμό που αναζητούσε διακαώς νέες τεχνολογίες 

για να αυξήσει τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά και να αποκτήσει πλεονέκτημα έναντι του άλλου 

«στρατοπέδου» (Hobsbawm, 1995).  

Συμπληρωματικά, είχε επικρατήσει μια αντίληψη για την εκπαίδευση ως λειτουργία του κράτους που 

τη θεωρούσε πλέον ως επένδυση, η οποία θα απέφερε καρπούς μέσω την αύξησης της 

παραγωγικότητας και των δεξιοτήτων των εργαζομένων. Για αυτό τους λόγους, οι δαπάνες προς την 

εκπαίδευση ολοένα και αυξάνονταν τόσο σε απόλυτα μεγέθη όσο και ως κλάσματα του ΑΕΠ της κάθε 

χώρας, δεδομένης και της επικράτησης μεταπολεμικά μιας θεώρησης για το κράτος και τις δημόσιες 

δαπάνες (New Deal) που μπορούσε να υποστηρίξει τέτοιες κινήσεις (Φραγκουδάκη, 1985; Hobsbawm, 

1995). 
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Συχνά αναφέρεται ως αφετηρία των μεταπολεμικών μεταρρυθμίσεων η εκτόξευση του δορυφόρου 

Sputnik 1 από τους Σοβιετικούς το 195741. Σύμφωνα με αυτή τη συλλογιστική, η συγκεκριμένη εξέλιξη 

κατέδειξε στον δυτικό κόσμο το προβάδισμα που είχε κερδίσει η ΕΣΣΔ στο πεδίο της τεχνολογίας και 

την αναγκαιότητα συγκρότησης μιας μεταρρυθμιστικής τροχιάς που θα επέτρεπε στη Δύση να 

ανταγωνιστεί και εν τέλει να κερδίσει στον Ψυχρό Πόλεμο. Βεβαίως, αυτό είναι ανακριβές καθώς ο 

Ψυχρός Πόλεμος είχε μεταφερθεί στις σχολικές τάξεις («Cold War of the classrooms») αρκετά νωρίτερα 

(Phillips, 2014). Η εκτόξευση του σοβιετικού δορυφόρου, του πρώτου τεχνητού δορυφόρου στην 

ιστορία, παρόλη την επίδραση που είχε διεθνώς, μπορεί να ειδωθεί μόνο ως επιταχυντής μιας 

διαδικασίας που βρισκόταν ήδη σε εξέλιξη και ως μεγεθυντικός φακός μιας συζήτησης που διαρκούσε 

ήδη χρόνια (Corry, 2007; De Bock & Vanpaemel, 2015). 

Σημαντική παράμετρος που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επέκταση του κύματος των μεταρρυθμίσεων 

σε ένα πλήθος κρατών πρωτοφανές για τα δεδομένα των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, ήταν η 

ενεργοποίηση του «συνδρόμου του χαμένου τρένου» (Τουμάσης, 1989: 41). Με άλλα λόγια, χώρες που 

αμφιταλαντεύονταν ή ήταν αρνητικά διακείμενες προς τις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονταν στις 

ηγέτιδες χώρες, αναγκάστηκαν να τις εισαγάγουν με ειδικούς όρους και ρυθμούς η καθεμία, λόγω της 

ανησυχίας ότι θα μετατραπούν σε ουραγούς της συντελούμενης «επανάστασης».42 Ο λόγος που η 

ανησυχία αυτή είχε τόσο μεγάλο εύρος και ένταση ήταν ότι στο συγκείμενο του ψυχρού πολέμου, 

εκτός από τις δεδομένες συνδέσεις που έχουν ήδη περιγραφεί, με την οικονομική επιτάχυνση και την 

τεχνολογική υπεροχή, η προώθηση των νέων μεταρρυθμίσεων συνδεόταν και με την εθνική ασφάλεια. 

Συγκεκριμένα, τα μαθηματικά και οι επιστήμες γινόταν αντιληπτά ως οι άξονες που θα οδηγούσαν σε 

στρατιωτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών, μέσω της ανάπτυξης υλικών τεχνολογικών 

επιτευγμάτων όπως οπλικά ή δορυφορικά συστήματα, αλλά και μέσω της ανάπτυξης μοντέλων 

κρυπτογραφίας, τα οποία είχαν αναλάβει τόσο μεγάλο ρόλο κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Ξεχωριστό ρόλο στο πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί έπαιξαν και οι σημαντικές πρόοδοι στον κλάδος της 

ψυχολογίας της μάθησης που έκαναν την εμφάνισή τους μετά τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. 

 
41Ορισμένοι μελετητές έχουν συμπεριλάβει κατά καιρούς την εκτόξευση του σοβιετικού δορυφόρου στις αιτίες εμφάνισης 
της μεταρρυθμιστικής κίνησης, πχ. βλ. Μητακίδης (1983) ή Βαϊνάς, (1997). Ωστόσο, τέτοιες αναγνώσεις είναι μάλλον 
επιφανειακές, όπως δείχνει η πλήρης εστίαση. 
42Όπως θα γίνει εμφανές στο επόμενο κεφάλαιο, σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ελληνική περίπτωση. 



52 
 

Αποδεσμευόμενοι από την παραδοσιακή συμπεριφοριστική μεθοδολογία σύμφωνα με την οποία η 

μάθηση γίνεται αντιληπτή ως αναπαραγωγή των προσληφθεισών αληθειών και κανόνων, οι ερευνητές 

εστίαζαν στην βαθύτερη κατανόηση των εννοιών και των κανόνων που τις διέπουν. Με αφετηρία τις 

πρωτοποριακές εργασίες του Jean Piaget και των συνεργατών του κυρίως γύρω από την έννοιας της 

γνωστικής δομής, όπως και του Jerome Bruner, ο οποίος εισήγαγε την μέθοδο της «επανανακάλυψης», 

η προσέγγιση γίνεται κονστρουκτιβιστική. Με άλλα λόγια, η έμφαση δόθηκε στους τρόπους 

σχηματισμού της σκέψης και της ικανότητας για επίλυση προβλήματος, η οποία ακολουθεί 

προοδευτική πορεία.  

Οι εξελίξεις αυτές βρίσκονταν στο ίδιο μήκος κύματος με το πνεύμα της εποχής. Ιδιαίτερα στην 

μεταπολεμική Γαλλία, ο στρουκτουραλισμός επέκτεινε διαρκώς την επιρροή του στους κύκλους της 

διανόησης (Gispert & Schubring, 2011). Εκκινώντας από τη γλωσσολογία του Saussure, η έννοια της 

δομής κατέκτησε κλάδους που απέχουν πολύ από τη μελέτη των γλωσσικών φαινομένων. Δεν 

αφορούσε μόνο τους κλάδους των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών με γνωστότερες τις 

εργασίες του Piaget στην γνωστική ψυχολογία43, και εκείνες του ανθρωπολόγου Claude Lévi-Strauss 

(Anderson, 1983). Χαρακτηριστική περίπτωση είναι και το έργο της ομάδας των Bourbaki στα 

μαθηματικά, στο κέντρο του οποίου τέθηκε η έννοια της «αλγεβρικής δομής» (Corry, 2008)44. 

Οι πρώτες μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ 

Οι πρώτες μεταπολεμικές μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση αφορούσαν τα μαθηματικά και είχαν 

επίκεντρο τις ΗΠΑ. Οι πρώτες κινήσεις για τη μεταρρύθμιση των σχολικών μαθηματικών ξεκίνησαν από 

τα πανεπιστήμια, καθώς είχαν παρατηρηθεί δυσκολίες των νεοεισερχόμενων φοιτητών στις σχολές 

μηχανικών να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Έτσι, στο 

Πανεπιστήμιο του Σικάγο, συγκροτήθηκε επιτροπή από καθηγητές του πανεπιστημίου και καθηγητές 

δευτεροβάθμιας στο πειραματικό σχολείο του πανεπιστημίου για την εκπόνηση σχολικών 

προγραμμάτων σπουδών. Τα αποτελέσματα διαρθρώνονταν γύρω από τους άξονες της ακρίβειας στη 

 
43Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Jean Piaget διετέλεσε αντιπρόεδρος του CIEAEM (Commission Internationale pour l’Etude et 
l’Amélioration de l’Enseignement des Mathématiques) κατά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του. 
44Στο κείμενο του Corry (2008) εμφανίζεται αναλυτική κριτική αναφορά στις διαφορετικές έννοιες της «αλγεβρικής δομής» 
που εμφανίζονται στο έργο των Bourbaki. 



53 
 

γλώσσα των μαθηματικών και της σημασίας των γενικεύσεων στην παραγωγική διαδικασία. Αντίστοιχες 

προσπάθειες έγιναν και σε άλλες πολιτείες των ΗΠΑ (Hayden, 1981; Corry, 2007; Kilpatrick, 2012).  

Η διαδικασία αυτή κατά την οποία μια σειρά από δυναμικά πανεπιστήμια αναγνώριζαν τη σημασία και 

την αναγκαιότητα του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης, οδήγησε το 1955 το συμβούλιο εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια (CEEB: College 

Entrance Examination Board45) να αναγνωρίσει το διερυνώμενο χάσμα ανάμεσα στα επίπεδα των 

εισαγωγικών εξετάσεων και των προγραμμάτων προετοιμασίας για του τελειόφοιτους, το οποίο 

οφείλονταν στο χαμηλό επίπεδο μαθηματικής σκέψης των τελειόφοιτων. Οι προτάσεις της επιτροπής 

που συστάθηκε περιλάμβαναν την εισαγωγή νέων μαθηματικών πεδίων στα προγράμματα σπουδών, 

όπως η μαθηματική λογική και ο προτασιακός λογισμός, ένα ενισχυμένο πρόγραμμα μοντέρνας 

άλγεβρας, στοιχεία πιθανοτήτων και στατιστικής. Επιπλέον, προτάθηκε η ενιαία αντιμετώπιση των 

βασικών κλάδων της γεωμετρίας, της άλγεβρας και της τριγωνομετρίας για την επιτάχυνση της 

ανάπτυξης μαθηματικής σκέψης. Οι προτάσεις της επιτροπής αφορούσαν κυρίως τους τελειόφοιτους 

της δευτεροβάθμιας που θα συνέχιζαν τις σπουδές τους, ωστόσο έμελλε να παίξουν καθοριστικό ρόλο 

επηρεάζοντας με γενικό τρόπο τις μετέπειτα εξελίξεις στο πεδίο της μεταρρύθμισης (Corry, 2007; 

Kilpatrick, 2014). 

Ως αποτέλεσμα προέκυψε η συγκρότηση της εθνικής επιτροπής μελέτης για τα σχολικά μαθηματικά 

(SMSG: School Mathematics Study Group), η οποία τέθηκε υπό την ηγεσία του μαθηματικού του Yale 

Edward G. Begle. Μέσω της παχυλής κρατικής χρηματοδότησης που εξασφάλισε, η SMSG κατάφερε να 

αποτελέσει τον σημαντικότερο οργανισμό εκσυγχρονισμού για τα προγράμματα σπουδών των 

σχολικών μαθηματικών, παράγοντας μια σειρά από εγχειρίδια για την πρωτοβάθμια και τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Hayden, 1981; Μητρογιαννοπούλου, 2001; Phillips, 2014). Ωστόσο, η 

οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος στις ΗΠΑ δεν επέτρεπε την άμεση εφαρμογή των νέων 

προγραμμάτων και τη χρήση των νέων εγχειριδίων σε εθνικό επίπεδο, αφήνοντας αρκετές πολιτείες και 

μεγάλο μέρος των μαθητών ανέπαφους από την μεταρρυθμιστική κίνηση (Kilpatrick, 2012; Phillips, 

2014). 

 
45Το CEEB ιδρύθηκε το 1900 από μια σειρά ιδιωτικών σχολείων και πανεπιστημίων με σκοπό την θέσπιση ομοιόμορφων 
προϋποθέσεων εισαγωγής στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών (Corry, 2007). 
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Ουσιαστικά, η μεταρρύθμιση των «Νέων Μαθηματικών» στις ΗΠΑ σηματοδότησε για πρώτη φορά την 

συμμετοχή των πανεπιστημιακών μαθηματικών στη διαμόρφωση των σχολικών προγραμμάτων 

σπουδών και μάλιστα σε μεγάλη έκταση. Μέχρι τότε, τόσο τα προγράμματα όσο και τα εγχειρίδια ήταν 

αποτελέσματα της εργασίας εκπαιδευτικών που μπορεί μεν να είχαν διδαχθεί μεν μαθηματικά σε 

πανεπιστημιακό επίπεδο, εντούτοις δεν είχαν άμεση σχέση με την σύγχρονη μαθηματική 

έρευνα46(Raimi, 2005; Karp & Furinghetti, 2016). 

Οι μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη 

Στην Ευρώπη, οι μεταρρυθμίσεις δεν έλαβαν τόσο αποσπασματική μορφή στην αφετηρία τους όσο στις 

ΗΠΑ47. Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 στα πλαίσια του νεοϊδρυθέντος γραφείου OSTP του ΟΕΟΣ 

οργανώθηκε μια σειρά συνεδρίων που αφορούσαν την επιστημονική εκπαίδευση με κεντρικό άξονα τη 

μαθηματική εκπαίδευση, λόγω της θέσης των μαθηματικών στην ανάπτυξη των επιστημών. 

Συγκεκριμένα, το πρώτο από αυτά τα συνέδρια για τα μαθηματικά διοργανώθηκε στο Royaumont της 

Γαλλίας στα τέλη του 1959 με θέμα την υπάρχουσα κατάσταση της μαθηματικής εκπαίδευσης και τις 

απαιτούμενες αλλαγές στο περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας (OEEC, 1961). 

Το εν λόγω συνέδριο θεωρείται ένα σημείο καμπής για την μεταπολεμική μαθηματική εκπαίδευση, αν 

όχι η αφετηρία των μεταρρυθμιστικών κινήσεων που έμελλε να τη σημαδεύσουν (Μητρογιαννοπούλου, 

2001; Kilpatrick 2012; De Bock & Vanpaemel, 2015). Στην πραγματικότητα, τα αποτελέσματα του 

συνεδρίου αποτέλεσαν την τροχιοδεικτική βολή των επικείμενων μεταρρυθμίσεων, η οποία τα επόμενα 

χρόνια εξειδικεύτηκε και ανασχηματίστηκε από επόμενα συνέδρια και επιμέρους εθνικές επιτροπές 

που επιφορτίστηκαν από τα αντίστοιχα υπουργεία με τον σχεδιασμό της κάθε εθνικής μεταρρύθμισης.  

 
46Παρότι σήμερα η συμμετοχή των ερευνητών μαθηματικών στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών φαίνεται 
δεδομένη, δεν ήταν καθόλου δεδομένη ιστορικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι 
μαθηματικοί σημάδευσαν ή καθόρισαν όψεις ή το συνόλο των μεταρρυθμίσεων (Karp & Furinghetti, 2016: 18). Το σημείο 
καμπής αποτέλεσε η περίοδος που εξετάζεται και οι συντελούμενες μεταρρυθμίσεις. Το ζήτημα αυτό δεν έχει ακόμη 
ξεκαθαριστεί από την ιστορική έρευνα και οι ερμηνείες που προτείνονται ενέχουν αντιφάσεις. Για μια διαφορετικη άποψη, 
βλ. Gispert & Schubring (2011). 
47Το χαρακτηριστικό αυτό οδήγησε πολλούς εκπαιδευτικούς, αλλά και μελετητές να θεωρήσουν την κατεύθυνση που το 
συνέδριο προδιέγραψε ως επιβεβλημένη από διεθνείς οργανισμούς που στόχο είχαν την προώθηση των ιδιαίτερων 
συμφερόντων τους, παρά την ουσιαστική αναβάθμιση της μαθηματικής εκπαίδευσης στις επιμέρους χώρες. Μάλιστα, ο 
ολλανδός μαθηματικός και αρχικά μέλος της οργανωτικής επιτροπής του συνεδρίου του Royaumont Hans Freudenthal 
διαφώνησε με τις δεσμέυσεις που επέβαλε ο ΟΟΣΑ και παραιτήθηκε, ενώ δεν παρευρέθηκε καν στο συνέδριο (De Bock & 
Vanpaemel, 2015). 
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Αρχικά, το γραφείο OSTP του ΟΟΣΑ είχε προσανατολισμό επιστημονικό με την ευρεία έννοια, και δεν το 

απασχολούσε αποκλειστικά η κατάσταση της μαθηματικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ως αναβάθμιση 

της επιστημονικής εκπαίδευσης εννοούσε την προσαρμογή της στην σύγχρονη επιστήμη και στις 

προόδους που συντελούνταν με σημαντική συχνότητα, ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία. Για αυτό το 

σκοπό, έπαιζαν κεντρικό ρόλο τα επιστημονικά συνέδρια. Το πρώτο τέτοιο συνέδριο είχε θέμα την 

φυσική και διοργανώθηκε τον Ιούνιο του 1959, το δεύτερο ήταν το περιβόητο συνέδριο του Royaumont 

με θέμα τα μαθηματικά που διοργανώθηκε τον Δεκέμβριο του 1959, ενώ ακολούθησαν συνέδρια με 

θέμα τη χημεία τον Φεβρουάριο του 1960 και τη βιολογία τον Σεπτέμβριο του 1962 (De Bock & 

Vanpaemel, 2019). Στη συνέχεια, θα διατρέξουμε εν συντομία τα συνέδρια που έλαβαν χώρα με θέμα 

τα μαθηματικά, εκκινώντας από το ήδη αναφερθέν.  

Το πρώτο συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση έλαβε χώρα στο Royaumont στην Asnière-sur-Oise 

τον Δεκέμβριο του 1959. Τον Μάιο του 1960 διοργανώθηκε στην Aarhus της Δανίας ένα συνέδριο της 

Παγκόσµιας Ένωσης για τη Μαθηµατική Εκπαίδευση (ICMI: International Commissionon Mathematical 

Instruction) με θέμα τον εκσυγχρονισμό της μαθηματικής εκπαίδευσης το οποίο άρρητα μεν, σαφώς δε, 

εκκινούσε από τα αποτελέσματα του συνεδρίου του Royaumont και αφορούσε την εξειδίκευση των 

αλλαγών που κρίθηκαν απαραίτητες (De Bock & Vanpaemel, 2019). Τον Σεπτέμβριο του 1960 

διοργανώθηκε στο Ζάγκρεμπ και το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας ένα συνέδριο από την επιτροπή που 

συγκρότησε ο ΟΟΣΑ για την εξειδίκευση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου του Royaumont (De Bock 

& Vanpaemel, 2019).  Τον Νοέμβριο του 1963 διοργανώθηκε στην Αθήνα ένα τρίτο συνέδριο του ΟΟΣΑ, 

όπου συζητήθηκαν εκ νέου οι μεταρρυθμίσεις και τα βήματα που προχώρησε η κάθε χώρα προς την 

κατεύθυνση αυτή. 

Το συνέδριο του Royaumont δεν ήταν ερευνητικό, αλλά είχε διακηρυγμένο στόχο την συνθετική 

επισκόπηση της συζήτησης για τη μαθηματική εκπαίδευση και την τροφοδότηση των επιμέρους χωρών 

με στοιχεία για τον εκσυγχρονισμό των δικών τους προγραμμάτων και θεωρήσεων (De Bock & 

Vanpaemel, 2019). Στο κείμενο των αποτελεσμάτων που δημοσιεύτηκε στα μέσα του 1961, υπό τον 

τίτλο «New Thinking in School Mathematics» και διανεμήθηκε ευρέως στις χώρες του ΟΟΣΑ, υπήρχαν in 

extenso οι ομιλίες του Αμερικάνου μαθηματικού Marshall Stone και του Γάλλου μαθηματικού και 

ηγετικής φιγούρας των Bourbaki, Jean Dieudonné, ενώ οι υπόλοιπες ομιλίες είχαν τη μορφή 
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αποσπασμάτων ή συνόψεων (De Bock & Vanpaemel, 2015; Schubring, 2014). Η αρχική εισήγηση από 

τον Stone, αφού διαπίστωνε την αναντιστοιχία της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας μαθηματικής 

εκπαίδευσης, προέβαλε την τεχνοκρατική αντίληψη για την μαθηματική εκπαίδευση ως κυρίαρχου και 

αναντικατάστατου πυλώνα της σύγχρονης κοινωνίας και συνακόλουθα την αναγκαιότητα του 

εκσυγχρονισμού της μαθηματικής εκπαίδευσης σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό των διδακτικών 

μεθόδων (OEEC, 1961). 

Ωστόσο, η πιο γνωστή φράση του συνεδρίου που έχει χρησιμοποιηθεί για το χαρακτηρίσει συλλήβδην 

ως μια ριζοσπαστική έκρηξη είναι η αποστροφή του Dieudonné «A bas Euclid!» ή, στην αγγλική έκδοση, 

«Euclid must go!» (De Bock & Vanpaemel, 2015: 151). Βεβαίως, η αποστροφή αυτή του Dieudonné δεν 

αποτελεί τον πυρήνα της ομίλιας του, ούτε μπορεί να συνοψίσει τα συμπεράσματα του συνεδρίου ή τις 

απόψεις του συνόλου των συνέδρων (De Bock & Vanpaemel, 2015). Στην πραγματικότητα, ο Γάλλος 

μαθηματικός διαπίστωνε ένα υπαρκτό πρόβλημα, λέγοντας ότι η γεωμετρία μέχρι και εκείνη την εποχή 

διδασκόταν λιγότερο ή περισσότερο σύμφωνα με τον Ευκλείδη, γεγονός που δημιουργούσε ένα 

διαρκώς διευρυνώμενο χάσμα μεταξύ του σχολικού προγράμματος και της μαθηματικής έρευνας 

(OEEC, 1961). Στη συνέχεια, πρότεινε την εισαγωγή στοιχείων από τους διανυσματικούς χώρους, τη 

θεωρία πινάκων, τους μιγαδικούς αριθμούς κ.α. για τον σχηματισμό ενός νέου τρόπου θεώρησης της 

σχολικής γεωμετρίας πιο δυναμικής και πιο κοντά στην σύγχρονη μαθηματική πρακτική (OEEC, 1961). Η 

ανακοίνωση του Dieudonné συνοδεύθηκε από ζωηρή αντιπαράθεση, η οποία στο κείμενο των 

αποτελεσμάτων αναπαράγεται εν είδει σημείων (OEEC, 1961). Σε κάθε περίπτωση, ο ίδιος ο Dieudonné 

αποδεχόταν τη διατήρηση πλευρών της ευκλείδειας γεωμετρίας  όπως τη γεωμετρία του τριγώνου 

«διότι πρόκειται ένα σχήμα με βαθιές ρίζες στην ανθρώπινη διανοητική ανάπτυξη» (OEEC, 1961: 47). Εν 

τέλει, δεν υπήρξε συγκεκριμένη κατάληξη ως προς την ηλικία εισαγωγής της θεωρητικής γεωμετρίας 

μέσω αξιωματικής προσέγγισης, με την πλειοψηφία των συνέδρων να τείνουν προς την εισαγωγή στα 

τελευταία χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (OEEC, 1961).  

Μπορεί να ειπωθεί ότι οι απόψεις του Dieudonné αποτελούσαν τον άκρον άωτον της μοντερνιστικής 

θεώρησης για την μαθηματική εκπαίδευση, και συνεπώς οι αντιδράσεις που ακολούθησαν την 

ανακοίνωσή του δεν συνιστούσαν συντηρητική αναδίπλωση με όρους διατήρησης όλων των 

χαρακτηριστικών της σχολικής γεωμετρίας (De Bock & Vanpaemel, 2015). Για παράδειγμα,  άλλοι 
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σύνεδροι ενώ συμφωνούσαν στο κεντρικό στόχο της ενοποίησης των κλάδων των σχολικών 

μαθηματικών, διαφωνούσαν με την διανυσματική προσέγγιση στην θεωρητική γεωμετρία και 

πρότειναν πιο απλοποιημένα προγράμματα με χρήση πραγματικών αριθμών (De Bock & Vanpaemel, 

2015). 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα του πρώτου συνεδρίου ήταν πολύ γενικά. Εκκινούσαν από την 

διαπίστωση της αναγκαιότητας για άμεση προσαρμογή των σχολικών μαθηματικών στις καινοτομίες 

της σύγχρονης μαθηματικής έρευνας και κατέληγαν στην περιγραφή των επόμενων βημάτων προς αυτή 

την κατεύθυνση (De Bock & Vanpaemel, 2015). Η μοναδική πρόταση σε σχέση με τα προγράμματα 

σπουδών που περιλήφθηκε στα αποτελέσματα ήταν η εισαγωγή της στοιχειώδους θεωρίας 

πιθανοτήτων, ενώ για τα προγράμματα της γεωμετρίας δεν γινόταν λόγος. Τέλος, γινόταν ειδική μνεία 

στους εκπαιδευτικούς που θα καλούνταν να στελεχώσουν τη μεταρρύθμιση, τονίζοντας την 

αναγκαιότητα για πανεπιστημιακή εκπαίδευση (OEEC, 1961). 

Όσον αφορά τα επόμενα συνέδρια, σε αυτό του ICMI στην Aarhus, ο Dieudonné επανέλαβε τις 

φορμαλιστικές του αντιλήψεις για την οργάνωση των μαθηματικών, απορρίπτοντας τα επιχειρήματα 

εναντίον της αυστηρότητας στη διατύπωση των σχολικών μαθηματικών και τις αναφορές στην 

ψυχολογία της μαθηματικής εκπαίδευσης (De Bock & Vanpaemel, 2015). Στο συνέδριο του 

Ντουμπρόβνικ σχηματίστηκε η μεταρρυθμιστική κατεύθυνση που προσομοίαζε αρκετά στην αντίληψη 

των Bourbaki, δηλαδή ήταν βασισμένη στις αλγεβρικές δομές. Έκτοτε και με έμφαση στο συνέδριο της 

Αθήνας το 1963, η συζήτηση δεν αφορούσε την αναγκαιότητα, ούτε την κατεύθυνση των επικείμενων 

μεταρρυθμίσεων, αλλά την πρόοδο που σημειωνόταν στην ήδη προδιαγεγραμμένη τροχιά48 (OECD, 

1964; Kilpatrick, 2012). 

Συγκεκριμένα, ο στόχος του προτεινόμενου προγράμματος ήταν η προετοιμασία των μαθητών για 

ανώτερες σπουδές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (OECD, 1964) μέσω μιας κονστρουκτιβιστικής 

προσέγγισης που θα χαρακτηριζόταν από την «ανακάλυψη μαθηματικών μοτίβων και την ιδιο-

κατασκευή [self – construction] των μαθηματικών οντοτήτων, όπως [για παράδειγμα] οι πραγματικοί 

 
48Τα συνέδρια του Dubrovnik και της Αθήνας είχαν ως υπεύθυνο διοργανωτή τον Αμερικάνο μαθηματικό Howard Fehr, που 
εκείνη την περίοδο διατελούσε διευθυντής του τμήματος μαθηματικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Columbia, και 
ταυτόχρονα διατηρούσε θέσεις συμβούλου στο ICMI και στον ΟΟΣΑ (Gispert & Schubring, 2011). 
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αριθμοί» (OECD, 1964: 296). Οι αλλαγές στις οποίες κατέληξε το συνέδριο της Αθήνας49 αφορούσαν 

τον κεντρικό ρόλο που θα έπρεπε να πάρουν τα σύνολα, οι διμελείς σχέσεις και οι συναρτήσεις στο 

σύνολο των σχολικών μαθηματικών, ενώ ειδικά για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προτεινόταν η 

εισαγωγή των θεμελιωδών αλγεβρικών αρχών και δομών, των διανυσματικών χώρων και της θεωρίας 

πινάκων, της ανάλυσης, των πιθανοτήτων και της στατιστικής και στοιχεία από την θεωρία 

υπολογιστών, ώστε «ολόκληρη η διδασκαλία θα πρέπει να έχει κέντρο και στόχευση την ανάπτυξη των 

διανυσματικών χώρων» (OECD, 1964: 294). Μάλιστα, το προτεινόμενο νέο πρόγραμμα αφορούσε 

όλους τους μαθητές και όχι μόνο όσους θα ακολουθούσαν σπουδές με ενισχυμένο πρόγραμμα 

μαθηματικών, απλώς για τους υπόλοιπους «δεν υπάρχει ανάγκη [το πρόγραμμα] να είναι το εκτενές» 

(OECD, 1964: 294). 

Επιπλέον, γίνεται ειδική μνεία για τους εκπαιδευτικούς που νοούνται ως η βάση οποιουδήποτε 

επιτυχημένου προγράμματος, και για τους οποίους αναλύονται οι βασικές αρχές που πρέπει να 

διέπουν την συγκρότησή τους: ισχυρή βασική εκπαίδευση, μετεκπαιδεύσεις σε σεμινάρια ή 

μεταπτυχιακά προγράμματα αλλά και προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη, παιδαγωγικές γνώσεις 

(OECD, 1964). Τέλος, γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα πειραματικής εφαρμογής των αλλαγών σε 

τάξεις με ελεγχόμενες συνθήκες και με «υπερβολικά έμπειρους καθηγητές οι οποίοι θα έχουν 

εξαιρετική αντίληψη των μοντέρνων μαθηματικών»50 (OECD, 1964: 296). 

Κλείνοντας, υπογραμμίζεται η σημασία της πορείας εξέλιξης και σταδιακής αποκρυστάλλωσης των 

επιμέρους πλευρών των μεταρρυθμίσεων που προωθήθηκαν σε κάθε χώρα. Η αρχική πρωτοβουλία εκ 

μέρους του ΟΟΣΑ στη βάση μιας σειράς παραδοχών που έχουν αναλυθεί παραπάνω, αποτέλεσε το 

έναυσμα για την έναρξη της ανοιχτής συζήτησης σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων 

σπουδών των μαθηματικών. Δαπανήθηκε χρόνος, χρήματα και χρειάστηκε η διοργάνωση μιας σειράς 

διεθνών συνεδρίων, η συγκρότηση εθνικών επιτροπών και η συνεχής συνεργασία μεταξύ των 

υπευθύνων για τον σχηματισμό των βασικών πλευρών των νέων προγραμμάτων, και την τελική 

 
49Οι προτάσεις που περιλαμβάνονται στον τόμο των αποτελεσμάτων του συνεδρίου απηχούσαν τις επεξεργασίες και τις 
προτάσεις του CIEAEM που δημοσιεύτηκαν τη δεκαετία του 1950 (Gispert & Schubring, 2011). 
50Παρατίθεται και το πρωτότυπο απόσπασμα για λόγους ακρίβειας: «there is need for experimental research in pilot classes, 
that is, a few classes under more or less controlled conditions, and taught by exceedingly good experienced teachers, who 
have a masterful comprehension of modern mathematics» (OECD, 1964: 296). 
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εξειδίκευση των όρων προώθησης των επιμέρους εθνικών μεταρρυθμίσεων, καθώς και των αναγκαίων 

αναθεωρήσεων. 

Τα χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων 

Εν γένει, οι μεταρρυθμίσεις είχαν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά που αφορούσαν δύο πλευρές: αφ’ 

ενός το περιεχόμενο των σχολικών μαθηματικών, και αφ’ ετέρου τις διδακτικές μεθοδολογίες που 

εφαρμόζονταν (Τουμάσης, 1989). 

Όπως ήδη αναφέρθηκε οι μεταρρυθμίσεις στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη ανέπτυξαν διαφορετικό 

βηματισμό στα πρώτα σημεία εξέλιξής τους: στις ΗΠΑ οι παράμετροι των μεταρρυθμίσεων 

καθορίστηκαν αρχικά από ορισμένα πανεπιστήμια και στη συνέχεια από εθνική επιτροπή για τον 

εκσυγχρονισμό της μαθηματικής εκπαίδευσης, ενώ στην Ευρώπη η πρωτοβουλία πάρθηκε από ένα 

διεθνή οικονομικό οργανισμό, τον ΟΟΣΑ, ο οποίος οργάνωσε μια σειρά συνεδρίων με αντικείμενο την 

ανανέωση των σχολικών μαθηματικών. Ωστόσο, λόγω της επικράτησης μιας σειράς κοινωνικών, 

επιστημολογικών και παιδαγωγικών αντιλήψεων σε διεθνές επίπεδο εκείνη την εποχή, τα 

χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων ήταν σχετικά ομογενή. Οι διαφορές τους εντοπίζονται 

περισσότερο σε ζητήματα εστίασης ή υπερτονισμού συγκεκριμένων πλευρών, παρά σε ριζικές 

αποκλίσεις ή στρατηγικές διαφορές. 

Οι αλλαγές στο περιεχόμενο 

Αρχικά, οι μεταρρυθμιστές συμφωνούσαν ότι τα σχολικά μαθηματικά οφείλουν να αποτινάξουν την 

αποσπασματικότητα που τα χαρακτήριζαν και τον εν πολλοίς τεχνητό «διδακτικό» διαχωρισμό σε 

στεγανούς κλάδους και περιοχές. Έτσι, κρίθηκε αναγκαία η ενιαία παρουσίαση του μαθηματικού 

περιεχομένου, η οποία θα ήταν πιστότερη στην πραγματικότητα της μαθηματικής έρευνας και θα 

επιτάχυνε το πέρασμα των εκπαιδεύομενων σε ανώτερα μαθηματικά πεδία (OEEC, 1961; OECD, 1964; 

Corry, 2007). Συνεπώς, η τροποποίηση του τρόπου παρουσίασης και μεταχείρισης των σχολικών 

μαθηματικών είχε διπλή φύση: από τη μία πλευρά, επιστημολογική και από την άλλη πλευρά, καθαρά 

ωφελιμιστική. 
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Αφετέρου, η ισχυροποίηση της θέσης της άλγεβρας αποτέλεσε κεντρικό χαρακτηριστικό των 

μεταρρυθμίσεων. Η εισαγωγή πεδίων της μοντέρνας άλγεβρας στα σχολικά μαθηματικά ενίσχυσε 

σημαντικά την θέση της άλγεβρας ως ενοποιητική βάση των σχολικών μαθηματικών. Η μεταχείρηση 

των νέων εννοιών με παραγωγικό τρόπο εκκινώντας από μια αξιωματική θεμελίωση και καταλήγοντας 

σε εξαγόμενα, η εφαρμογή καθαρά αλγεβρικών μεθόδων στην εναπομείνασα ύλη της γεωμετρίας και η 

συστηματική προσπάθεια για διαμόρφωση του υποβάθρου των νέων πραγραμμάτων από την έννοια 

του συνόλου και τα παράγωγά του σημάδευσαν τις μεταρρυθμίσεις (Τουμάσης, 1989; Corry, 2007; De 

Bock & Vanpaemel, 2015). 

Πιο αναλυτικά, εισήχθησαν νέα πεδία ή ενισχύθηκαν ήδη υπάρχοντα πεδία της σχολικής ύλης: Τα 

σύνολα και τα παράγωγά τους (τομή, ένωση, καρτεσιανό γινόμενο, διαμέριση, κλάσεις κλπ.) 

θεωρήθηκαν βασικές έννοιες και εισήχθησαν ακόμα και στα προγράμματα της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης ως προσιτά a priori στη διάνοια των μαθητών. Συμπληρωματικά, εισήχθησαν στοιχεία του 

προτασιακού λογισμού (κυρίως μέσω αληθοπινάκων), που συμβάδισαν και ενέτειναν τον φορμαλισμό 

της σκέψης και της διατύπωσης. Επιπλέον, μια σημαντική καινοτομία ήταν η εισαγωγή για πρώτη φορά 

στα σχολικά προγράμματα των στοιχείων πιθανοτήτων και στατιστικής μέχρι και την απόδειξη 

ορισμένων στοιχειωδών θεωρημάτων (OECD, 1964; Τουμάσης, 1989; Corry, 2007). 

Επιπλέον, οι αλγεβρικές δομές (ομάδα, δακτύλιος, ακέραια περιοχή, σώμα) και τα παράγωγά τους 

(ομοιομορφισμοί, πίνακες, γραμμικά συστήματα) έπαιξαν κεντρικό ρόλο στην λειτουργία και τη 

διαμόρφωση των νέων προγραμμάτων51. Βεβαίως, η μεταχείριση των νέων αυτών εννοιών γινόταν και 

πάλι με όρους αξιωματικής θεμελίωσης και παραγωγικών συλλογισμών. Συμπληρωματικά, ενισχύθηκαν 

και εκσυγχρονίστηκαν τα κομμάτια της ύλης που αφορούσαν την ανάλυση, και έτσι οι στοιχειώδεις 

συναρτήσεις γίνονται αντικείμενο συστηματικής μελέτης52, ενώ η εν λόγω μελέτη ενισχύεται και από 

τις έννοιες του ορίου, της ακολουθίας, της συνέχειας και τη διαφορισιμότητας φτάνοντας ακόμα και 

μέχρι ορισμένα υπαρξιακά θεωρήματα της ανάλυσης (Τουμάσης, 1989; Kilpatrick, 2012). 

 
51Ας σημειωθεί ότι η επιλογή αυτή συνδέεται με την επίδραση των εργασιών της ομάδας Bourbaki, στις οποίες κεντρικό 
ρόλο είχε η έννοια της αλγεβρικής δομής (Corry, 2008). 
52Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο κλάδος της Τριγωνομετρίας που μέχρι τότε κατείχε θέση ισότιμη με την αριθμητική – 
άλγεβρα και τη γεωμετρία, στα νέα προγράμματα υποβαθμίζεται σε τέτοιο βαθμό που η διαχείρηση των βασικών εννοιών 
του γίνεται στο πλαίσιο της μελέτης των στοιχειωδών τριγωνομετρικών συναρτήσεων (Τουμάσης, 1989). Στην κατεύθυνση 
αυτή έδειξε και το συνέδριο του Royaumont (OEEC, 1961: seg. 261). 
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Τέλος, η θέση της γεωμετρίας στα προγράμματα κλονίστηκε. Ως κοινή βάση τέθηκε η ανάγκη 

εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων της γεωμετρίας και η προσαρμογή τους σε ένα μοντέρνο πλαίσιο 

για την ενοποίησή τους στο υπό διαμόρφωση πρόγραμμα. Ωστόσο, οι διχογνωμίες που αφορούσαν τον 

καταλληλότερο τρόπο να επιτευχθεί κάτι τέτοιο εκφράστηκαν και με τη δυστοκία παραγωγής 

συμπερασμάτων στο συνέδριο του Royaumont αλλά και στα επόμενα (OEEC, 1961; OECD, 1964). Εν 

τέλει, το σημείο αυτό τέθηκε στη διακριτική ευχέρεια της κάθε εθνικής επιτροπής και συνεπώς οι 

εξελίξεις σχετίζονταν με τους συσχετισμούς που είχαν διαμορφωθεί στο εσωτερικό τους (Toumasis, 

1990; Gispert & Schubring, 2011). Έτσι, άλλες χώρες χρησιμοποίησαν το μοντέλο των διανυσματικών 

χώρων για την ενοποίηση  αυτή, ενώ άλλες τους πραγματικούς αριθμούς. Άλλες πάλι απέσυραν εξ 

ολοκλήρου τη γεωμετρία  από τα προγράμματά τους, ενώ άλλες ακολούθησαν τελείως ιδιόμορφη 

στρατηγική (βλ. Κεφάλαιο 3 για την ελληνική περίπτωση). 

Συμπερασματικά, οι αλλαγές στο περιεχόμενο των προγραμμάτων αφορούσαν μια συνολική 

αναθεώρηση της δομής, της οργάνωσης και των στοιχείων που συγκροτούσαν τα σχολικά 

προγράμματα. Όπως έχει ήδη υπογραμμιστεί, καθοδηγητικός μίτος των μεταρρυθμίσεων ήταν η 

προσπάθεια για γεφύρωση του χάσματος που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στα σχολικά μαθηματικά και 

στην σύγχρονη μαθηματική έρευνα. Έτσι, προέκυψαν ως κεντρικά στοιχεία η ενοποίηση των σχολικών 

μαθηματικών μέσω των εννοιών του συνόλου και της αλγεβρικής δομής, η ενίσχυση των «αρχών» 

έναντι των «υπολογισμών» και των «τεχνικών» και η σπειροειδής διάταξη της σχολικής ύλης 

(Θωμαϊδης, 1995; Corry, 2007).  

Οι αλλαγές στη διδακτική μεθοδολογία 

Οι προτεινόμενες αλλαγές στα προγράμματα σπουδών συγκροτούσαν ένα νέο υπόδειγμα μάθησης και 

διδασκαλίας, στο οποίο θα συναντούσε δυσκολίες η παραδοσιακή διδακτική μεθοδολογία της 

μεσοπολεμικής περιόδου. Η εξέλιξη αυτή είχε γίνει ήδη εμφανής από την περίοδο της πρώτης 

προετοιμασίας των μεταρρυθμίσεων στις δύο όχθες του Ατλαντικού. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταπολεμικά συντελέστηκαν μεγάλες πρόοδοι στον κλάδο της ψυχολογίας 

της μάθησης. Πλέον η μάθηση γινόταν αντιληπτή ως κατανόηση και προσαρμογή παρά ως κατάλληλη 

απόκριση σε ένα ερέθισμα και αναπαραγωγή κανόνων. Οι κύριες πηγές από τις οποίες αντλήθηκαν 
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στοιχεία για τις μεταρρυθμίσεις και οι οποίες λειτούργησαν ως βάση των συντελούμενων 

μεταρρυθμίσεων ήταν η δομική προσέγγιση του Piaget και η ανακαλυπτική μέθοδος του Bruner. 

Η μέθοδος της «επανανακάλυψης» βασίζεται στην βαθιά κατανόηση απορρίπτοντας την 

απομνημόνευση και μηχανική αναπαραγωγή κάποιων κανόνων. Άμεση συνέπεια του παραπάνω 

σχήματος, αποτελεί η σπειροειδής διάταξη του προγράμματος σπουδών, σύμφωνα με το οποίο η 

τελική κατανόηση επιτυγχάνεται με την επανειλημμένη επιστροφή στο ίδιο αντικείμενο μέσω 

διαφορετικής αλλά ολοένα και συνθετότερης προσέγγισης (Τουμάσης, 1989; Θωμαϊδης, 1995). Αξίζει 

να σημειωθεί ότι:  

«Η τολμηρή υπόθεση του Bruner ότι "όλα τα θέματα είναι δυνατόν να διδαχθούν 

αποτελεσματικά και με τρόπο πνευματικά έντιμο σ' όλους τους μαθητές και σ' όλα τα στάδια 

της σπουδής τους", χρησιμοποιήθηκε σαν άλλοθι για να περάσουν τελικά τα πιο απίθανα και 

σκληρά μαθηματικά, στις πιο απίθανες σχολικές βαθμίδες» (Τουμάσης, 1989: 47). 

Βεβαίως, όλα αυτά αποτελούσαν μεν νέες πρωτοποριακές προσεγγίσεις, αλλά ως θεωρητικές 

αναλύσεις δεν είχαν άμεση πρακτική αντανάκλαση. Εξάλλου η οποιαδήποτε θεωρητική μεθοδολογία 

οφείλει να διανύσει μεγάλη απόσταση από την δημοσίευση και την ακαδημαϊκή αποδοχή έως την 

ωρίμανση με όρους μαζικής ή καθολικής υιοθέτησης από εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. 

Ο παράγοντας αυτός ήταν γνωστός και αποδεκτός από τους ιθύνοντες των μεταρρυθμίσεων, όπως 

αποκαλύπτουν τα κείμενα των αποτελεσμάτων, όπου δίνεται μεγάλη έμφαση στη διακηρυκτική κυρίως 

υπογράμμιση του ζητήματος. Στα κείμενα αυτά τονίζεται ο ρόλος του εκπαιδευτικού, της εκπαίδευσης 

και των δεξιοτήτων του και γενικότερα αναγνωρίζεται ως ο κρίσιμος παράγοντας της εξέλιξης των 

μεταρρυθμίσεων (OEEC, 1961; OECD, 1964; Schubring, 2014). Ωστόσο, όπως έχει διαπιστωθεί από τους 

ερευνητές η πλευρά αυτή των μεταρρυθμίσεων εξελίχθηκε στην πιο παραμελημένη των επικείμενων 

μεταρρυθμίσεων53 (Schubring, 2014). Βεβαίως, οι De Bock & Vanpaemel (2015) έχουν εντοπίσει μία 

ανακοίνωση στο συνέδριο του Royaumont που είχε θέμα τον εκσυγχρονισμό των διδακτικών μεθόδων 

 
53Ο Schubring (2014) παραθέτει ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χρονικό των ερευνών του γύρω από το ζήτημα της 
μεταρρύθμισης των διδακτικών μεθόδων ως πλευρά της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών». Εκεί  γίνεται εμφανής η 
έλλειψη ενδιαφέροντος για το ζήτημα από τους ιθύνοντες και τους άμεσα εμπλεκόμενους στις μεταρρυθμίσεις, που 
εκτείνεται μέχρι το σημείο της ανυπαρξίας σχετικών αναφορών στα αρχεία των υπεύθυνων ιδρυμάτων. 
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προς την κατεύθυνση που χάρασσαν οι μεταρρυθμίσεις στα προγράμματα, ωστόσο αυτή δεν 

περιλήφθηκε στο τελικό κείμενο των αποτελεσμάτων. Αυτό οδηγεί τους ερευνητές να αναρωτηθούν 

για το περιεχόμενο και τους στόχους του κειμένου των αποτελεσμάτων, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως 

στις χώρες του ΟΟΣΑ. Εν τέλει, όπως παρατηρεί ο Τουμάσης (1989: 51 – 52) : «Στα ντοκουμέντα π.χ. 

του Royaumont δεν δίνονται καθόλου παιδαγωγικές κατευθύνσεις», πράγμα που οδήγησε στην 

εντύπωση ότι ο κυρίαρχος στόχος των μεταρρυθμίσεων αφορούσε μόνο το περιεχόμενο των 

προγραμμάτων. 

Προβλήματα και αντιδράσεις στην εφαρμογή 

Όπως έχει ήδη γίνει εμφανές, οι δύο όχθες του Ατλαντικού αποτελούν δύο διακριτές περιπτώσεις με 

παράλληλη πορεία. Η ακρίβεια αυτού του σχήματος βασίζεται τόσο στις αλληλοεπικαλυπτόμενες αιτίες 

που οδήγησαν στις μεταρρυθμιστικές κινήσεις, όσο και στα εν πολλοίς κοινά βασικά χαρακτηριστικά 

τους, όπως επίσης και στην κοινή παρουσία ορισμένων κορυφών της εκπαιδευτικής ιεραρχίας. Ωστόσο, 

οι διαφορές μεταξύ των δύο περιπτώσεων είναι διακριτές σε μια ενδελεχή ανατομία των ιστορικών 

παραμέτρων. Αν θέλαμε να μιλήσουμε με μαθηματικούς όρους, θα λέγαμε ότι οι δύο περιπτώσεις 

παρουσιάζουν παρόμοιο συντελεστή διεύθυνσης.  

Προβλήματα 

Αρχικά, ορισμένοι από τους όρους εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην 

Ευρώπη αποτέλεσαν παράγοντες που συνέβαλαν στην αναποτελεσματικότητα και τελικά στην 

απόσυρση των βασικών πλευρών των μεταρρυθμίσεων. Τα περισσότερα από τα στοιχεία αυτά είχαν 

διαπιστωθεί από τις ευάριθμες πλην αξιοσημείωτες κριτικές54 ήδη από την αρχή της εκσυγχρονιστικής 

κίνησης. Στη συνέχεια, θα διατρέξουμε τα τέσσερα βασικά σημεία που αποσταθεροποίησαν την εξέλιξη 

των μεταρρυθμίσεων. 

Εν πρώτοις, είναι πασιφανές ότι το μαθηματικό περιεχόμενο στα εκσυγχρονισμένα προγράμματα ήταν 

ανώτερο σε ποιότητα σε σχέση με τα υπάρχοντα. Αυτός, εξάλλου, ήταν ένας από τους βασικούς κοινά 

αποδεκτούς στόχους των μεταρρυθμίσεων: η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των προγραμμάτων της 

 
54 Βλ. παράγραφο: «Αντιδράσεις», σελ. 65 – 67. 
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δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (OEEC, 1961; Corry; 2007). Ήταν λοιπόν εξαρχής 

γνωστό ότι οι αναβαθμίσεις στο περιεχόμενο του μαθήματος θα δημιουργούσαν αυξημένες δυσκολίες 

στους μαθητές, καθώς ήδη παρατηρούνταν καθυστερήσεις στις πανεπιστημιακές σπουδές, ωστόσο 

κρίθηκε πανταχόθεν ότι είναι προτιμότερο να παρουσιάζονται νωρίτερα αυτές οι δυσκολίες, και τέθηκε 

μια σειρά όρων αποσόβησης αυτού του κινδύνου και δικλείδων ασφαλείας για την επιτυχία (Hayden, 

1981; Τουμάσης, 1989). Κυρίως αφορούσαν τους εκπαιδευτικούς καθώς επρόκειτο για 

μετεκπαιδεύσεις και σεμινάρια παιδαγωγικής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το τελευταίο σημείο, που 

αφορούσε τις νέες παιδαγωγικές αρχές ήταν βασικό για τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις, και οι 

εκπαιδευτικοί θεωρούνταν «η βάση οποιουδήποτε επιτυχημένου προγράμματος» (OECD, 1964: 297). 

Βεβαίως, όπως γρήγορα φάνηκε οι δικλείδες ασφαλείας αυτές δεν ενεργοποιήθηκαν με επαρκή ένταση 

και έκταση, με αποτέλεσμα οι λίγες μετεκπαιδεύσεις που έγιναν στα νέα προγράμματα τέθηκαν σε 

εθελοντική βάση και είχαν μικρή χρονική διάρκεια (Τουμάσης, 1989). Αξίζει να σημειωθεί ότι η 

νεότερες εξελίξεις στην άλγεβρα (γραμμική άλγεβρα, αλγεβρικές δομές) που εισήχθησαν στα σχολικά 

προγράμματα δεν αποτελούσαν υποχρεωτικό μάθημα στα πανεπιστημιακά τμήματα των Μαθηματικών 

μέχρι τη δεκαετία του 1950, επομένως σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας ερχόταν 

για πρώτη φορά σε επαφή με το αντικείμενο (Τουμάσης, 1989). 

Ένα άλλο στοιχείο που συνέβαλε στην αναποτελεσματικότητα της προωθούμενων αλλαγών ήταν ότι οι 

νέες παιδαγωγικές αρχές που τέθηκαν εξ αρχής ως όρος επιτυχίας των προγραμμάτων έμειναν 

ανεφάρμοστες (Schubring, 2014). Όπως έχει αναφερθεί οι νέες προσεγγίσεις στην διδακτική, που 

αξιοποιούσαν κονστρουκτιβιστικές ή ανακαλυπτικές μεθόδους, παρότι από τις πρώτες συζητήσεις 

χρησιμοποιούνταν συμπληρωματικά με τα νέα προγράμματα, στη συνέχεια παραμελήθηκαν από τους 

ιθύνοντες και η παιδαγωγική πρακτική επέστρεψε στο παρωχημένο μοντέλο διδασκαλίας του 

εκπαιδευτικού – πομπού και του μαθητή – δέκτη. Βεβαίως, εκτός από την δύναμη της αδράνειας που 

δεν μπόρεσαν να κάμψουν οι αποσπασματικές μετεκπαιδεύσεις, υπήρχε και ο κρίσιμος παράγοντας 

των υποδομών και της επιταχυνόμενης μαζικοποίησης του σχολείου. Ενδεικτικό από αυτή την άποψη, 

είναι ότι ένα από τα πορίσματα του δεύτερου πανελληνίου συνεδρίου της ΕΜΕ το 1962, αφορούσε τον 

αριθμό των μαθητών ανά τάξη και διεκδικούσε «να μη υπερβαίνη τους 40 μαθητάς» (ΕΜΕ, 1962). 
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Τρίτον, ο συνδυασμός του αναβαθμισμένου περιεχομένου, της φορμαλιστικής προσέγγισης που 

ακολουθείτο και της ανεπαρκούς προετοιμασίας των εκπαιδευτικών οδηγούσε στον εξοβελισμό των 

πιο αδύναμων μαθητών από την ανάπτυξη της διδασκόμενης ύλης (OEEC, 1961; Allendoerfer, 1965; 

Τουμάσης, 1989). Το στοιχείο αυτό έμελλε να διαπιστωθεί αρκετά αργότερα από την αρχική συζήτηση 

σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό των σχολικών μαθηματικών. 

Τέλος, η επιμονή στη φορμαλιστική προσέγγιση και στην παραγωγική λογική, ως των μόνων αληθινών 

και «ειλικρινών» στοιχείων ενός προγράμματος σχολικών μαθηματικών, δημιουργούσε de facto ένα 

χάσμα ανάμεσα στα μαθηματικά και τις άλλες επιστήμες, που αναπτύσσονται σε βάση το πείραμα, την 

υπόθεση, την παρατήρηση και την εμπειρική επιβεβαίωση (Τουμάσης, 1989). 

Αντιδράσεις 

Οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη συνοδεύτηκαν από αντιδράσεις, 

μικρότερης ή μεγαλύτερης έντασης. Οι παράμετροι της καθεμίας εθνικής ή διεθνούς περίπτωσης 

καθορίστηκαν από την ιστορική διαμόρφωση και τους ιδιαίτερους συσχετισμούς σε επιστημονικό, 

κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο (Gispert & Schubring, 2011). Ωστόσο, έχει παρατηρηθεί ότι οι 

αντιδράσεις διεθνώς περιστρέφονταν γύρω από τους ίδιους άξονες, με τη διαφορά ότι στις ΗΠΑ ήταν 

πιο προφανείς, καταλαμβάνοντας όπως θα δούμε θέσεις σε δημοφιλή περιοδικά και έχοντας ως φορείς 

διάσημους εκπαιδευτικούς μαθηματικούς (Kilpatrick, 2012). 

Αρχικά, στις ΗΠΑ υπήρξαν αντιδράσεις ήδη από την προετοιμασία των μεταρρυθμίσεων και πριν τη 

διαμόρφωση εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων σπουδών. Επρόκειτο με άλλα λόγια για κριτική στις 

αρχές και τις αφετηρίες των επικείμενων μεταρρυθμίσεων. Η αντιπαράθεση διοχετεύτηκε σε περιοδικά 

των μαθηματικών εταιρειών των ΗΠΑ, Mathematics Teacher της NCTM και American Mathematical 

Monthly της MAA. Πρωτοστάτης αυτού του είδους της κριτικής ήταν ο Morris Kline και η κορύφωση της 

πρώτης περιόδου κριτικής αναπτύχθηκε σε μνημόνιο που έγραψαν ο Kline, ο Lipman Bers, o George 

Polya και ο Max Schiffer, το οποίο συνυπογράφηκε από άλλους 61 Αμερικάνους και Καναδούς 

μαθηματικούς55 (Kilpatrick, 2012). Εν ολίγοις, η αναπτυσσόμενη κριτική περιστρεφόταν γύρω από τον 

 
55Πρόκειται για το περίφημο μνημόνιο («memorandum») «On the Mathematics Curriculum of the High School» που 
σημοσιεύτηκε ταυτόχρονα στα περιοδικά της NCTM και της MAA (On the Mathematics Curriculum of the High School, 1962 & 
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βαθμό συμπεριληπτικότητας των νέων προγραμμάτων, υποστηρίζοντας ότι η χρήση διαίσθησης και 

υποθέσεων ήταν απαραίτητη πριν την τυπική απόδειξη και στηλιτεύοντας την απάλειψη των 

συνδέσεων με τις άλλες επιστήμες. Συνεπώς, η κριτική δεν ήταν ολοκληρωτική, αλλά έθετε ορισμένους 

όρους για την εισαγωγή των «μοντέρνων μαθηματικών» στα προγράμματα (On the Mathematics 

Curriculum of the High School, 1962 & 1962a). Βεβαίως, η αντιπαράθεση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη 

δεκαετία του 1960 με ένταση και έκταση που την έκαναν γνωστή ως «ο πόλεμος των μαθηματικών» 

(«math wars») (Philips, 2014: 146).  

Η τελευταία  πράξη αυτής της αντιπαράθεσης ήρθε την επόμενη δεκαετία και συγκεκριμένα το 1973, 

όταν πλέον είχε διαφανεί ότι η μεταρρύθμιση είχε αποτύχει στις βασικές της στοχεύσεις, 

διαμορφώνοντας δυσμενέστερους όρους από εκείνους που επεδίωκε να συγκροτήσει ή και, υπό 

περιπτώσεις, ακόμα και από εκείνους από τους οποίους ξεκίνησε. Η έκδοση του βιβλίου του Morris 

Kline με τον εύγλωττο και περιπαικτικό τίτλο «Why Johnny Can’t Add: The Failure of the New Math» 

άσκησε συνολική κριτική στις πλευρές της μεταρρύθμισης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που είχαν 

ήδη εμφανιστεί ως αναποτελεσματικές (Kilpatrick, 2012). Τέλος, δεν θα πρέπει να αγνοηθούν οι 

υπαρκτές αντιθέσεις μεταξύ των προσώπων που επεξεργάστηκαν και διαμόρφωσαν το πλαίσιο των 

μεταρρυθμίσεων (Kilpatrick, 2012). 

Στην Ευρώπη, οι αντιδράσεις ήταν πολύ πιο αποσπασματικές και εμφανίστηκαν πολύ αργότερα από την 

πρώτη εφαρμογή των εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων. Η αιτία για αυτή την κατάσταση αφορά στην 

μεγάλη διείσδυση και ηγεμονία ιδεολογικών και επιστημολογικών αρχών που σχετίζονταν με τις 

μεταρρυθμίσεις56 (De Bock & Vanpaemel, 2019). Εκκινώντας από τον πλατωνισμό μέσα από την 

επιστημολογική προσέγγιση του Hilbert, και αργότερα από την παρουσία και δράση της ομάδας 

Bourbaki, είχε διαμορφωθεί ένα σχετικά συμπαγές πλαίσιο διαμόρφωσης και δράσης για τους 

ακαδημαϊκούς μαθηματικούς και τους εκπαιδευτικούς. Οι λίγοι επιστήμονες που κατόρθωσαν να 

ορθώσουν ανάστημα αντίδρασης στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις ή να επισημάνουν ελλειμματικές 

που ενυπήρχαν στην εφαρμογή τους, δεν κατάφεραν να διαμορφώσουν όρους απόσυρσης των 

προβληματικών πλευρών των αλλαγών, και στιγματίστηκαν ως συντηρητικοί εκπρόσωποι της «παλιάς 

 
1962a). Ως απάντηση δημοσιεύτηκε ένα άρθρο του υπεύθυνου του SMSG, E. G. Begle, το οποίο εμφανίζει την κριτική 
αναίτια και υπαινίσεται ότι στην πραγματικότητα, οι αντιδράσεις είναι συντηρητικές (Βegle, 1962). 
56Ενδεικτικό είναι ότι η κριτική του Rene Thom (1971) εμφανίστηκε σε αμερικάνικο περιοδικό. 
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σχολής» που δεν εννοούν να καταλάβουν την εμβέλεια και την σημασία των τεκτονικών αλλαγών που 

επισυνέβαιναν σε διεθνές επίπεδο. 

Χαρακτηριστική περίπτωση της περιγραφής αυτής, είναι η στάση του Hans Freudenthal ο οποίος εξ 

αρχής αντιτάχθηκε στις συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις υπογραμμίζοντας την ανάγκη σφαιρικότερης 

προσέγγισης και προετοιμασίας. Μάλιστα, λόγω της ισχυρής του θέσης στα εκπαιδευτικά πράγματα της 

Ολλανδίας57, δεν κατέστη δυνατή η εισαγωγή των μεταρρυθμίσεων στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

(Kilpatrick, 2012). Άλλη περίπτωση σημαντικού μαθηματικού που άσκησε κριτική στις μεταρρυθμίσεις 

που επιχειρούνταν στη Γαλλία ήταν ο καταξιωμένος μαθηματικός Rene Thom. Με ένα άρθρο του στο 

αμερικάνικο περιοδικό «American Scientist» αμφισβήτησε τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες βασίστηκε 

η εκδιπλούμενη μεταρρύθμιση στη Γαλλία, δηλαδή στις παραδοχές της ομάδας των Bourbaki (Thom, 

1971), ενώ αργότερα, σε διεθνές συνέδριο, άσκησε συνολικότερη κριτική στα επιστημολογικά και 

διδακτικά χαρακτηριστικά των μεταρρυθμίσεων (Thom, 1973)58. 

Εντούτοις, εκτός των μεμονωμένων αντιδράσεων από ορισμένους καταξιωμένους μαθηματικούς, δεν 

υπήρξε κάποια κίνηση ή διαμόρφωση ενός διεθνούς δικτύου επιστημόνων που να αντιτάσσεται στις 

μεταρρυθμίσεις, όπως συνέβη στις ΗΠΑ. 

Απόσυρση πλευρών της μεταρρυθμιστικής κίνησης – Η αντιμεταρρύθμιση «Back to basics» 

Σύντομα φάνηκε ότι οι μεταρρυθμίσεις δυσκολεύονταν να διαμορφώσουν τα επιδιωκόμενα και 

διακηρυχθέντα αποτελέσματα. Η αντίληψη αυτή έγινε κοινός τόπος μετά την πρώτη δεκαετία της 

εφαρμογής των νέων προγραμμάτων σπουδών, δηλαδή από τις αρχές ως τα μέσα της δεκαετίας του 

1970. Το δεδομένο αυτό σε συνδυασμό με την κόπωση η οποία σχηματίστηκε στους άμεσα 

εμπλεκόμενους λόγω της υπερβολικής χρήσης φορμαλιστικών στοιχείων ακόμα και στα πιο απλά 

 
57Η Ολλανδία διατηρούσε ήδη μια διακριτή προσέγγιση απέναντι στην μαθηματική εκπαίδευση και έρευνα. Ο μαθηματικός 
L. E. J. Brouwer συμμετείχε στην φιλοσοφική αντιπαράθεση απέναντι στα ρεύματα του φορμαλισμού και του λογικισμού στο 
πρώτο μισό του εικοστού αιώνα, υιοθετώντας τις αρχές της ενορατικής προσέγγισης, ή του ιντουισιονισμού, όπως έγινε 
γνωστή ως ρεύμα (Αναπολιτάνος, 1985). 
58Στο άρθρο του 1971 απάντησε δύο χρόνια αργότερα ο Dieudonne μέσα από τις σελίδες του ίδιου περιοδικού, 
επαναλαμβάνοντας τις αρχικές διαπιστώσεις των εμπενευστών της μεταρρύθμισης: «Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στους 
μελλοντικούς μάνατζερ και τεχνικούς να ξοδέψουν τα περισσότερα από τα πολύτιμα σχολικά τους χρόνια στην απορρόφηση 
άχρηστων γνώσεων διδαγμένης με απαρχαιωμένες μεθόδους» (Dieudonne, 1973: 19). 
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ζητήματα (όπως η πραγμάτευση των φυσικών αριθμών ως πληθαρίθμων συνόλων)59, διαμόρφωσε μία 

τάση προς νέες αλλαγές στα προγράμματα των σχολικών μαθηματικών. 

Ακολούθως, ξεκίνησε μια διαδικασία απόσυρσης ορισμένων βασικών πλευρών των μεταρρυθμίσεων, 

που θεωρήθηκαν υπεύθυνες για την ανάδυση των προβλημάτων και την γενικότερη 

αναποτελεσματικότητα. Συγκεκριμένα, αμφισβητήθηκε η σημασία της χρήσης της συνολοθεωρητικής 

γλώσσας στο σύνολο του προγράμματος και διατηρήθηκε μόνο σε όσα σημεία κρίθηκε απαραίτητο. 

Ταυτόχρονα, αμφισβητήθηκε η βασική παραδοχή των μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με την οποία οι 

υπολογιστικές δεξιότητες αξιολογούνταν αρκετά χαμηλότερα από την βαθύτερη κατανόηση των αρχών 

και των σχέσεων και εν τέλει αποκαταστάθηκε κάποια ισορροπία (Τουμάσης, 1989).  

Εκτός από τις διορθωτικές κινήσεις αυτού του είδους, οι αντιμεταρρύθμισεις οι οποίες επονομάστηκαν 

προσφυώς «Back to basics» έστρεψαν την προσοχή και σε ορισμένα σημεία που είχαν αφεθεί στο 

σκοτάδι, όπως η ολιστική πολυσυλλεκτική προσέγγιση στη διδακτική μεθοδολογία, αντί της μονολιθικά 

κονστρουκτιβιστικής, καθώς και η εστίαση στις ευρύτερες μάζες των μαθητών, αντί των προικισμένων 

και όσων θα ακολουθούσαν πανεπιστημιακές σπουδές, οι οποίες, παρά τις προθέσεις και τις αρχικές 

διακηρύξεις των υπευθύνων μεταβλήθηκαν σε ουραγούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Τουμάσης, 

1989). 

Ωστόσο, σε καμία από τις χώρες που ενσωμάτωσαν την μεταρρυθμιστική κίνηση των «νέων 

μαθηματικών» η εκπαίδευση δεν επέστρεψε στην πρότερη κατάσταση (Kilpatrick, 2012). Η 

φορμαλιστική γλώσσα και η αξιωματική προσέγγιση απορρίφθηκαν ως βασικές συνιστώσες οργάνωσης 

για τα σχολικά μαθηματικά, καίτοι ορισμένες διατυπώσεις έμειναν αλώβητες. Επιπλέον, τα στοιχεία 

που επέζησαν της αντιμεταρρύθμισης δεν είναι ευκαταφρόνητα: η ευκλείδεια γεωμετρία 

υποβαθμίστηκε στα προγράμματα σπουδών προς όφελος άλλων αντικειμένων όπως η αναλυτική 

γεωμετρία και οι πράξεις μετασχηματισμών, οι ανισώσεις θεωρούνται συμπληρωματικές των 

εξισώσεων και η διδασκαλία τους τις ακολουθεί, οι ιδιότητες των διάφορων υποσυνόλων των 

πραγματικών αριθμών αναλύονται σε επιμεριστική, προσεταιριστική κ.α., η θεωρία πιθανοτήτων και η 

 
59Δεν είναι συχνό το φαινόμενο μια προσέγγιση στη μαθηματική εκπαίδευση να καταλαμβάνει θέσεις στην λαϊκή 
κουλτούρα. Ωστόσο, τα Νέα Μαθηματικά έγιναν αντικείμενο ανεκδότων, χιουμοριστικών comic strips, ενώ το περιοδικό 
TIME συμπεριέλαβε τις μεταρρυθμίσεις στις «χειρότερες ιδέες του 20ου αιώνα» (ΤΙΜΕ, 1999). 
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ανάλυση έχουν βρει τη θέση τους στην πλειοψηφία των προγραμμάτων (Τουμάσης, 1989; Kilpatrick, 

2012). 

Στις ΗΠΑ, η ολοκλήρωση της μεταρρυθμιστικής κίνησης σηματοδοτήθηκε από την παύση της 

λειτουργίας της SMSG το 1972, του βασικού οργανισμού επεξεργασίας και προώθησης των «νέων 

μαθηματικών» (Philips, 2014). Ωστόσο, η επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς δεν είχε 

ολοκληρωτικό χαρακτήρα, καθώς ορισμένα βασικά στοιχεία των προγραμμάτων συνέχισαν να 

υφίστανται και κάποια εγχειρίδια που σχεδιάστηκαν από την SMSG συνέχισαν να χρησιμοποιούνται 

ευρέως ακόμα και μέχρι το τέλος του εικοστού αιώνα (Philips, 2014). 

Στην Ευρώπη, ακολουθήθηκαν διαφορετικές διαδρομές με κοινή συνισταμένη μια εξέλιξη παρόμοια με 

αυτή που παρατηρήθηκε στις ΗΠΑ. Ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση της Γαλλίας, όπου η 

επιτροπή Lichnenowicz η οποία διαχειριζόταν την μεταρρύθμιση, παρότι αρχικά υποστήριζε ομόφωνα 

το σύνολο των πλευρών της μεταρρύθμισης, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 διαιρέθηκε από 

αμφιβολίες και διαφωνίες σε σχέση με το μείγμα εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθούνταν. Σε 

συνδυασμό με την μαζική εισροή ευρέων μαζών στο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο είχε διέλθει από 

συνολική αναθεώρηση και αναδιάταξη τα προηγούμενα χρόνια, προέκυψε σημαντική αδυναμία που 

σχετιζόταν κυρίως με την αποτελεσματική μαθηματική εκπαίδευση σύμφωνα με τις αρχές των «Νέων 

Μαθηματικών» σε ένα διογκωμένο και κοινωνικά ποικιλόμορφο μαθητικό πληθυσμό. Το αποτέλεσμα 

ήταν η σταδιακή απόσυρση όψεων των «Νέων Μαθηματικών» από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 

και η εστίαση στις εφαρμογές των μαθηματικών και στην επίλυση προβλήματος (Gispert & Schubring, 

2011; Gispert, 2014). 

Εν κατακλείδι 

Οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις που εκδιπλώθηκαν την πρώτη μεταπολεμική περίοδο σε σχέση με την 

μαθηματική εκπαίδευση, ονομάστηκαν «Νέα Μαθηματικά» και ο βασικός του σκοπός ήταν ο 

εκσυγχρονισμός των σχολικών μαθηματικών. Παρότι υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους 

όρους εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων ανά χώρα, οι κινητήριες δυνάμεις που αφορούσαν 

επιστημολογικές αντιλήψεις, οικονομικές δεσμεύσεις και επιστημονικές προόδους ήταν σε μεγάλο 

βαθμό κοινές και οδήγησαν στις μεταρρυθμίσεις σε εν πολλοίς κοινό προσανατολισμό. 
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Η φρενίτιδα του εκσυγχρονισμού ώθησε σχεδόν το σύνολο των χωρών της Δύσης να ακολουθήσουν τον 

βηματισμό που χάρασσαν οι ΗΠΑ και η Γαλλία. Με ενορχηστρωτή τον ΟΟΣΑ, σχεδιάστηκαν νέα 

προγράμματα βάσει των αρχικών κατευθύνσεων του συνεδρίου του Royaumont, και οι επιμέρους 

χώρες κλήθηκαν να τα εξειδικεύσουν στις εθνικές παραμέτρους. Από αυτή την άποψη, όπως θα 

αναλυθεί στο επόμενο κεφάλαιο, η θέση της Ευκλείδειας γεωμετρίας είχε ξεχωριστή σημασία για την 

ελληνική περίπτωση. Περαιτέρω, εκπονήθηκαν νέα εγχειρίδια για να συνοδεύσουν τα εκσυγχρονισμένα 

προγράμματα. Όσον αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό, συντελέστηκαν επιμορφωτικά σεμινάρια 

αρκετά περιορισμένης κλίμακας. Σε καθένα από αυτούς τους άξονες, στην Ελλάδα, ο ρόλος που 

διαδραμάτισε η ΕΜΕ ήταν καθοριστικός: είτε η δραστηριότητά της είχε επιτελική σημασία ή 

τουλάχιστον πρωταγωνιστούσε στις εξελίξεις. Με αυτά τα δεδομένα, δαπανήθηκαν υπέρογκες 

δυνάμεις και σημαντικοί πόροι για την ευόδωση των μεταρρυθμίσεων.  

Εντούτοις μετά την πρώτη δεκαετία εφαρμογής των αλλαγών, φάνηκε ότι οι μεταρρυθμίσεις 

δυσκολεύονταν να διαμορφώσουν τα διακηρυσσόμενα αποτελέσματα και επήγαν κόπωση στους 

άμεσα εμπλεκόμενους. Εν τέλει, οι ιθύνοντες αναγκάστηκαν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν νέες 

αλλαγές στα προγράμματα των σχολικών μαθηματικών, που είχαν το χαρακτήρα «αντιμεταρρύθμισης» 

καθώς συνιστούσαν απόσυρση των βασικών όψεων των Νέων Μαθηματικών. 

Έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι μεταρρυθμίσεις που κωδικοποιήθηκαν ως τα «Νέα Μαθηματικά» 

απέτυχαν. Ωστόσο, η ενδελεχής εξέταση των εξελίξεων δείχνει ότι μια τόσο καθαρή διαπίστωση, 

αποκρύπτει τα ισχυρά αποτυπώματα που άφησαν τα «Νέα Μαθηματικά» στα σχολικά προγράμματα 

των μαθηματικών, ακόμα και μέχρι σήμερα, με διαφορετικές μορφές και τάσεις σε κάθε επιμέρους 

χώρα και εκπαιδευτικό σύστημα.  
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Κεφάλαιο 3: Η μεταρρυθμιστική κίνηση των «Νέων Μαθηματικών» στην Ελλάδα 

Εισαγωγή 

Η δεκαετία του 1960 στην Ελλάδα σημαδεύτηκε από ραγδαία οικονομική ανάπτυξη αλλά και βαθιές 

κρίσεις στο κοινωνικό – πολιτικό πεδίο, η τραγική κατάληξη των οποίων αφορούσε την επιβολή 

στρατιωτικής δικτατορίας.  

Όπως περιγράφηκε στο δεύτερο κεφάλαιο, την περίοδο αυτή εκδιπλώθηκε διεθνώς μια διαδικασία 

ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων των σχολικών μαθηματικών η οποία βασιζόταν 

στην εισαγωγή περιεχομένου από τα ανώτερα μαθηματικά στη μέση εκπαίδευση με σκοπό την 

ομαλότερη ένταξη των φοιτητών στις πανεπιστημιακές σπουδές και στην επιστημονική έρευνα, η οποία 

στο συγκείμενο της εποχής θεωρούνταν βασική προϋπόθεση της οικονομικής και τεχνολογικής 

προόδου. 

Στο παρόν κεφάλαιο, θα εξεταστεί η υποδοχή του μεταρρυθμιστικού κύματος των «νέων 

μαθηματικών» στην Ελλάδα, θα προσδιοριστούν οι βασικές παράμετροι που καθόρισαν τις εξελίξεις με 

γνώμονα τις δραστηριότητες της ΕΜΕ σε αυτό το πλαίσιο. 

Η προϊστορία των μεταρρυθμίσεων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η περίοδος που ακολούθησε την τραυματική δεκαετία του 1940 είχε 

χαρακτηριστικά ανοικοδόμησης και σταθεροποίησης όλων των επιπέδων της κοινωνικής ζωής. Οι 

διαδικασίες αυτές άρχισαν να αποτυπώνουν υλικά αποτελέσματα από τα μέσα της δεκαετίας του 1950, 

όταν επιτυγχάνεται μία πολιτική σταθεροποίηση και ακολουθεί ένα μακρύ διάστημα οικονομικής 

ανάπτυξης και κοινωνικής προόδου, που χαρακτήρισε όλα τα κράτη της Δύσης (Μπουζάκης, 2006). 

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, οι εξελίξεις θα ακολουθούσαν τους δικούς τους ρυθμούς. Μέχρι και το 

1961, στα κλασικά Γυμνάσια και τα πρακτικά Λύκεια ισχύουν τα προπολεμικά αναλυτικά προγράμματα 

(Νούτσος, 1978), ενώ τα Μαθηματικά συνέχιζαν να διατηρούν τα χαρακτηριστικά της προπολεμικής 

περιόδου λειτουργώντας στο πλαίσιο των Παραδοσιακών Μαθηματικών (Τουμάσης, 1989).   
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Η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια εκ μέρους του κράτους  για καταγραφή των προβλημάτων που 

αντιμετώπιζε η εκπαίδευση και συστηματοποίηση προτάσεων εκσυγχρονισμού συντελέστηκε με τις 

εργασίες της Επιτροπής Παιδείας, η οποία συγκροτήθηκε από την κυβέρνηση Καραμανλή (ΕΡΕ) το 1957 

(Δημαράς, 1974; Νούτσος, 1978; Κάτσικας & Θεριανός, 2007). Τα πορίσματα της Επιτροπής 

δημοσιεύτηκαν την επόμενη χρονιά και περιλάμβαναν μια συστηματική καταγραφή των προβλημάτων 

του εκπαιδευτικού συστήματος εκκινώντας από ζητήματα οργάνωσης και υποδομών (πληθωρικές 

τάξεις, ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, άνιση κατανομή των γυμνασίων στην επικράτεια) και 

καταλήγοντας στα ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής (τα απαρχαιωμένα προγράμματα σπουδών, η μη 

εξασφάλιση του υποχρεωτικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης, η ανάγκη διδασκαλίας στη δημοτική 

γλώσσα) αλλά και στην εκπαιδευτική στρατηγική (πτώση επιπέδου σπουδών, χαμηλή αποδοτικότητα) 

(Νούτσος, 1978; Κάτσικας & Θεριανός, 2007). Κατά κοινή ομολογία, η προσέγγιση της Επιτροπής 

Παιδείας ήταν τεχνοκρατική, καθώς αναγνωριζόταν η αναγκαιότητα της στροφής προς τον «τεχνικό – 

οικονομικό τομέα» (Νούτσος, 1978) και επιπλέον η εκπαίδευση γινόταν αντιληπτή ως παραγωγική 

επένδυση εκ μέρους του κράτους (Κάτσικας & Θεριανός, 2007). Η εξέλιξη αυτή είναι άλλη μία 

εκδήλωση της ηγεμονίας της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου στους επιστημονικούς και 

επιτελικούς κύκλους της χώρας (βλ. Κεφάλαιο 2).  

Άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής Παιδείας ήταν η ψήφιση νομοθετημάτων μέσω των 

οποίων ιδρύονται στις μεγάλες πόλεις κατώτερες σχολές μηχανικών και τεχνικών. Επιπλέον, 

προβλέπεται η διεύρυνση του σχολικού δικτύου με περισσότερες κατευθύνσεις από τις δύο βασικές 

(κλασική και πρακτική) όπως η τεχνική, η αγροτική, η οικονομική κ.α., καίτοι το μέτρο αυτό έμεινε 

χωρίς εφαρμογή (Κάτσικας & Θεριανός, 2007). Όπως γίνεται φανερό, η εκπαίδευση είχε τεθεί στη 

προμετωπίδα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και λαμβάνονταν εκτεταμένα μέτρα για την 

υποστήριξη και στελέχωση της παραγωγικής δραστηριότητας (Νούτσος, 1978). Βεβαίως, δεν έλλειψαν 

και οι αντιδράσεις: συντηρητικοί διανοούμενοι και κύκλοι που είχαν μεγάλη επιρροή στην παραγωγή 

και υλοποίηση των εκπαιδευτικών πολιτικών μέσω του Υπουργείου Παιδείας εναντιώθηκαν στις 

προτεινόμενες αλλαγές, με αποτέλεσμα οι προτάσεις της Επιτροπής Παιδείας να εφαρμοστούν με 

περιορισμούς (Νούτσος, 1978). Εν τέλει, τα νέα αναλυτικά προγράμματα για την πρώτη βαθμίδα του 

Γυμνασίου και τις τρεις τελευταίες τάξεις των Γυμνασίων Πρακτικής Κατεύθυνσης, συντάχθηκαν το 

1961 (Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003), αντικαθιστώντας τα προηγούμενα που εφαρμόζονταν από τη 
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δεκαετία του 1930 (Κάτσικας & Θεριανός, 2007), εντούτοις δεν κατάφεραν να αποτελέσουν κάτι 

περισσότερο από την «πρώτη άτολμη αμφισβήτηση του κλασικισμού» (Νούτσος, 1978: 266) ο οποίος 

βεβαίως διατηρούσε ισχυρότερη θέση συγκριτικά με τις θετικές σπουδές. 

Μια άλλη διαδικασία που εκτυλίχθηκε εκείνη την περίοδο και αφορά ειδικότερα την δική μας 

προσέγγιση, αφορά την ίδρυση της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού στο Υπουργείο Παιδείας που 

είχε ως αντικείμενο τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη σύνδεσή του με την οικονομική ανάπτυξη. Η 

υπηρεσία ανέπτυξε συνεργασία με τον ΟΕΟΣ (μετέπειτα, ΟΟΣΑ), ενώ διευθύντρια ορίστηκε η Νίκη 

Δενδρινού – Αντωνακάκη (Κάτσικας & Θεριανός, 2007).  

Συμπερασματικά, στην κοινωνικο – πολιτική κατάσταση είχαν διαμορφωθεί όροι σταθεροποίησης και 

εκσυγχρονισμού. Όπως συνέβη και στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 

περίοδος της ανοικοδόμησης αποτέλεσε το πεδίο όπου τα επιμέρους κράτη αναπτύχθηκαν οικονομικά 

και κοινωνικά και μάλιστα με ρυθμούς που γνώριζαν για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία τους 

(Hobsbawm, 1995). Εντούτοις, ειδικά στην Ελλάδα, ο κοινωνικός συνασπισμός που βρισκόταν στην 

εξουσία ενείχε αντιφάσεις όσον αφορά τον βαθμό και τον ρυθμό που θα εργαζόταν υπέρ ενός 

«εκσυγχρονισμού» (Νούτσος, 1978). Επομένως, οι εξελίξεις που θα εκτυλίσσονταν την περίοδο που 

εξετάζεται δεν ήταν με κανένα τρόπο προδιαγεγραμμένες ούτε όσον αφορά την κατεύθυνση, ούτε τις 

αποχρώσεις. 

Το πλαίσιο της μαθηματικής εκπαίδευσης 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα και ευρύτερα στην Ευρώπη, 

καθοριζόταν μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1950 από τη συνθήκη των «Παραδοσιακών 

Μαθηματικών», που σχηματικά μπορεί να περιγραφεί ως μαθηματικό περιεχόμενο διαιρεμένο στους 

τρεις βασικούς κλάδους της Άλγεβρας, της Γεωμετρίας και της Τριγωνομετρίας, το οποίο διδασκόταν με 

βάση την δασκαλοκεντρική συμπεριφοριστική μεθοδολογία και του οποίου ο σκοπός αφορούσε την 

πνευματική εκγύμναση και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων για την λειτουργική δραστηριότητα στην 

κοινωνική ζωή. 
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Ακόμα και οι πανεπιστημιακές σπουδές βρίσκονταν σχετικά ανεπηρέαστες από τις επιστημονικές 

εξελίξεις, καθώς μόλις τη δεκαετία του 1950 ξεκίνησε μια διαδικασία εκσυγχρονισμού του 

μαθηματικού περιεχομένου που διδασκόταν και εισαγωγής στοιχείων των νεότερων μαθηματικών, 

όπως η θεωρία συνόλων και η βασική αφηρημένη άλγεβρα. Συγκεκριμένα, ο καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και μετέπειτα αντιπρόεδρος της ΕΜΕ Δημήτριος Κάππος συμπεριέλαβε στη 

διδασκαλία του τις νεότερες έννοιες γύρω από τα σύνολα και την άλγεβρά τους (Μιχαλόπουλος, 1960), 

ενώ και ο μετέπειτα πρόεδρος της ΕΜΕ, Νίκος Μιχαλόπουλος, τις δίδασκε από το 1951 – 52 στο 

Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης (Παναγάκης, 1962; OECD, 1964; Τουμάσης, 1989). Βεβαίως, οι 

πρωτοβουλίες αυτές δεν μπορούν να υποστηρίξουν την ύπαρξη μιας γενικευμένης στροφής της 

πανεπιστημιακής μαθηματικής εκπαίδευσης στις νεότερες εξελίξεις των μαθηματικών. Σε αυτό το 

σημείο είναι τελείως ενδεικτική της κατάστασης η αποστροφή του προέδρου της ΕΜΕ, Ν. 

Μιχαλόπουλου (1962: 101): «Από του 1951 και εντεύθεν εις το Διδασκαλείον Μ. Εκπαιδεύσεως και εις 

τα Πανεπιστήμια ολίγον αργότερον ήρχισαν να διδάσκωνται αι νεώτεραι έννοιαι. Κατ’ αυτόν τον τρόπον 

μόνο 100 παλαιότεροι συνάδελφοι και όσοι έτυχον πτυχίου μετά το 1955 περίπου είναι ενήμεροι»60. 

Η πρόσληψη του συνεδρίου του Royaumont 

Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, στα τέλη του 1959 διοργανώθηκε από τον ΟΕΟΣ ένα 

διεθνές συνέδριο για την μαθηματική εκπαίδευση στο Royaumont της Γαλλίας. Στο συνέδριο αυτό, που 

δεν ήταν ερευνητικό, επικυρώθηκε μία συμφωνία μεταξύ των χωρών που συμμετείχαν, ότι η 

μαθηματική εκπαίδευση έχει ανάγκη από έναν ριζικό εκσυγχρονισμό ώστε να προσαρμοστεί στις 

εξελίξεις της μαθηματικής έρευνας που είχαν αρχίσει να κατακτούν ολοένα και ευρύτερες θέσεις στα 

προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Το συνέδριο είχε τόσο καταλυτικό ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις, 

που συχνά του αποδίδονται περισσότερα από όσα πράγματι διαμόρφωσε. 

Στις πρώτες σελίδες του εγχειριδίου που συμπύκνωσε τις διαδικασίες του συνεδρίου του Royaumont 

(OEEC, 1961), αναφέρεται ότι κάθε χώρα – μέλος του ΟΕΟΣ κλήθηκε να στείλει τρεις εκπροσώπους στο 

Συνέδριο: έναν εξέχοντα πανεπιστημιακό μαθηματικό, ένα στέλεχος που Υπουργείου Παιδείας 

 
60Βεβαίως, δεν θα πρέπει να οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική περίπτωση αποτελούσε εξαίρεση όσoν αφορά 
την επιστημονική οκνηρία, καθώς η κατάσταση αυτή ήταν μάλλον γενικευμένη. Ενδεικτικό είναι ότι ο ΟΕΟΣ δήλωνε ότι «δεν 
χρειάζονται συστάσεις στην Ελλάδα» (Μητρογιαννοπούλου, 2001: 50 – 51). 
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επιφορτισμένο με τη μαθηματική εκπαίδευση και έναν εξέχοντα μαθηματικό καθηγητή της μέση 

εκπαίδευσης. Δεδομένου ότι από τις 16 ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι (De Bock & 

Vanpaemel, 2015), εξάγεται ότι κατά μέσο όρο κάθε χώρα – μέλος συμμετείχε με δύο εκπροσώπους.  

Ο μοναδικός εκπρόσωπος της Ελλάδας στο συνέδριο ήταν ο εκπαιδευτικός Νίκος Σωτηράκης 

(Τουμάσης, 1989; Βαϊνάς, 1997; Μητρογιαννοπούλου, 2001), ο οποίος μετά την επιστροφή του 

ανέπτυξε ιδιαίτερα ζωηρή αρθρογραφία σε μια σειρά περιοδικών εντύπων όπως τα οικονομικά 

περιοδικά «Οικονομικός ταχυδρόμος» και «Σπουδαί», τα εκπαιδευτικά περιοδικά «Δελτίον της ΟΛΜΕ» 

και «Παιδεία και ζωή»61, αλλά και το περιοδικό της ΕΜΕ «Παράρτημα του Δελτίου» (βλ. σελ. 103). Στην 

αρθρογραφία αυτή παρουσίαζε τα πορίσματα του συνεδρίου του Royaumont και τόνιζε την 

αναγκαιότητα για εκσυγχρονισμό του προγράμματος των σχολικών μαθηματικών και στη χώρα μας 

(Τουμάσης, 1989). Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 1960 ο Νικ. Σωτηράκης υπέβαλε στο Υπουργείο 

Συντονισμού, κατ’ εντολή του οποίου εκπροσώπησε την Ελλάδα στο συνέδριο του Royaumont, μια 

έκθεση για τις εργασίες και τα πορίσμα του συνεδρίου (Κριτικός, 1980) και τον Μάιο του ίδιου έτους 

πραγματοποίησε στην ΕΜΕ ομιλία με τίτλο: «Για τον εκσυγχρονισμό των μαθηματικών στη στοιχειώδη 

και μέση εκπαίδευση. Πορίσματα και συστάσεις ενός διεθνούς συνεδρίου»62 (Κριτικός, 1980). 

Παράλληλα, ο καθηγητής στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης και αργότερα υποδιευθυντής του, Ν. 

Μπάρκας σε άρθρο του στο Δελτίο της ΟΛΜΕ τον Δεκέμβριο του 1959 (Τουμάσης, 1989) αναπτύσσει 

τους λόγους που καθιστούν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων των σχολικών 

μαθηματικών και προχωρά σε συγκεκριμένες προτάσεις για τον κάθε επιμέρους κλάδο των 

προγραμμάτων σπουδών. Οι προτάσεις του, καίτοι μετριοπαθέστερες, βρίσκονται στην ίδια 

κατεύθυνση με τα πορίσματα του συνεδρίου του Royaumont.63 

 
61Διευθυντής του περιοδικού «Παιδεία και Ζωή» για το διάστημα (1946 – 1961) ήταν ο Ευ. Παπανούτσος (Θωμαϊδης & 
Καστάνης, 2003). 
62Η ομιλία δημοσιεύτηκε στο διπλό τεύχος 87 – 88 του περιοδικού «Παιδεία και Ζωή». 
63Δεν προκύπτει από τα υπάρχοντα δεδομένα αν επρόκειτο για μεταφορά των πορισμάτων του συνεδρίου του Royaumont ή 
αν αποτελούσε πρωτογενή παρέμβαση. Πιθανότατα δεν ίσχυε κανένα από τα δύο: λόγω της θέσης του, ο Μπάρκας είχε 
πρόσβαση σε διεθνή περιοδικά και σχετικές συζητήσεις και άρα το άρθρο αποτελούσε πρωτογενή παρέμβαση, αλλά και μια 
προσπάθεια εξειδίκευσης των νέων τάσεων στην ελληνική πραγματικότητα. Προς αυτό συνηγορεί και η ημερομηνία 
δημοσίευσης του περιοδικού. 
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Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι και την έκδοση και ευρεία κυκλοφορία των αποτελεσμάτων του 

συνεδρίου του Royaumont (OEEC, 1961) δεν διατυπώνονται στην Ελλάδα επικρίσεις, αμφιβολίες ή 

έστω όροι για την εφαρμογή του συνόλου ή όψεων της μεταρρύθμισης (Τουμάσης, 1989). Το γεγονός 

αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, διότι συνδέεται με διάφορες πλευρές της επιστημονικής και 

κοινωνικής πραγματικότητας. Για παράδειγμα, μπορεί να αφορά την άκριτη εισαγωγή των εξελίξεων 

στην αναπτυγμένη Δύση (Τουμάσης, 1989), ή την διαφορετική αντίληψη για το περιεχόμενο των 

επικείμενων μεταρρυθμίσεων που μπορεί να οφείλεται είτε σε ελλιπή επιστημονική κατάρτιση ώστε να 

μην γίνονται κατανοητά τα πλήρη αποτελέσματα των προταθέντων μεταρρυθμίσεων (ειδικά σε σχέση 

με την γεωμετρία), είτε στην αναντιστοιχία μεταξύ των διαδικασιών του συνεδρίου και του κειμένου 

των αποτελεσμάτων (De Bock & Vanpaemel, 2015), είτε σε πλημμελή μεταφορά του πνεύματος και των 

αποτελεσμάτων του συνεδρίου του Royaumont από τον μοναδικό Έλληνα εκπρόσωπο Νικόλαο 

Σωτηράκη. Ως πιο πιθανή εξήγηση εμφανίζεται ο ενθουσιασμός που επικρατούσε στους 

επιστημονικούς κύκλους γύρω από την ραγδαία επιστημονική πρόοδο και τα αποτελέσματά της στην 

τεχνολογία και την οικονομία, σε συνδυασμό με το αρκετά μετριοπαθέστερο πνεύμα των διαδικασιών 

του συνεδρίου του Royaumont από εκείνο που αποτυπώθηκε στο «New Thinking in School 

Mathematics» (De Bock & Vanpaemel, 2015) και με την παρουσία στο συγκεκριμένο συγκείμενο δύο 

προσώπων που έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στις εξελίξεις.  

Συγκεκριμένα, ο Νικόλαος Σωτηράκης ήταν «ο σηµαντικότερος παράγοντας της µεταρρύθµισης των 

«Μοντέρνων Μαθηµατικών» στην Ελλάδα» (Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003) και ο πρώτος που υιοθέτησε 

την αντίληψη που κόμιζε η μεταρρυθμιστική διαδικασία που εξετάζουμε (Κριτικός, 1980)64. Συνδεόταν 

από τα μέσα της δεκαετίας του 1950 με το προοδευτικό περιοδικό «Παιδεία και Ζωή» του Ευ. 

Παπανούτσου και δημοσίευε συχνά άρθρα για τις εξελίξεις στην παιδαγωγική και στη μαθηματική 

εκπαίδευση (Κριτικός, 1980; Μενδωνίδης, 1980; Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003). Όσον αφορά τον Ν. 

Μιχαλόπουλο, η παρουσία του στην ηγεσία της ΕΜΕ και στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο 

 
64Μάλιστα, ο Κρητικός (1980: 14) αναφέρει ότι: «Τη σχετική διεθνή κίνηση ο Σωτηράκης παρακολουθούσε με αδιάπτωτο 
ενδιαφέρον διατηρώντας επαφή ιδιαίτερα με τους πρωτοπόρους Βέλγους μαθηματικούς Papy και W. Servais και 
λαμβάνοντας μέρος σε συνέδρια εδώ και στο εξωτερικό». Οι δύο εξέχοντες Βέλγοι μαθηματικοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο 
στην προώθηση και εφαρμογή της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών» στη χώρα τους, αλλά και διεθνώς. Ειδικότερα, 
ο Servais διετέλεσε γραμματέας του CIEAEM για περισσότερα από είκοσι χρόνια (De Bock & Vanpaemel, 2019; Vampaemel 
et al., 2012). Η παράμετρος αυτή ίσως εξηγεί σε ένα βαθμό και το λόγο που ο Σωτηράκης είχε εξαρχής ευαισθητοποιηθεί και 
υιοθετήσει το σύνολο των πλευρών της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών», αλλά και το λόγο που επιλέχθηκε για την 
εκπροσώπηση της Ελλάδας στο Συνέδριο του Royaumont. 
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επηρέασε σημαντικά την τροπή των εξελίξεων. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο Μιχαλόπουλος ως 

καθηγητής στο Διδασκαλείο Μέσης Εκπαίδευσης ήδη από το 1953 ενσωμάτωσε στη διδασκαλία του τις 

εξελίξεις στη μοντέρα άλγεβρα, ενώ ήδη από το 1955 τα θεωρούσε «βασικά δια την Μαθηματικήν 

Επιστήμην» (Μιχαλόπουλος, 1962: 97). 

Επιπλέον, το 1960 επισκέφτηκε την Αθήνα ομάδα μαθηματικών και εμπειρογνωμόνων του ΟΕΟΣ, 

μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος του ICMI και βασικός εισηγητής στο συνέδριο του Royaumont, 

Marshall Stone (EME, 1960α). 

Συμπερασματικά, δεν θα ήταν παρακινδυνευμένη η διατύπωση ότι η ελληνική μαθηματική κοινότητα 

αγκάλιασε εξ’ αρχής τα αποτελέσματα του συνεδρίου του Royaumont και χάρη στη δραστηριότητα 

ορισμένων βασικών πρωταγωνιστών της περιόδου, κατέστησε τις μεταρρυθμίσεις των «νέων 

μαθηματικών» και ελληνική υπόθεση. 

Η ανεπίλυτη αντίφαση 

Μπορούμε να σημειώσουμε προκαταβολικά ότι για ένα ορισμένο ρεύμα σκέψης, η μαθηματική 

εκπαίδευση, στο πλαίσιο του μεταπολεμικού κόσμου, αποκτούσε χαρακτηριστικά συνδέσμου ανάμεσα 

στο ένδοξο παρελθόν της Αρχαίας Ελλάδας και στο καθ’ όλα ευοίωνο μέλλον που υποσχόταν η τεχνική 

και επιστημονική πρόοδος και η ένταξη της χώρας στην Κοινή Αγορά. 

Αυτές οι αντιλήψεις βρέθηκαν μπροστά στην αντίφαση ότι η μεταρρυθμιστική κίνηση των «νέων 

μαθηματικών» όχι μόνο δεν είχε σχέση με τα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά, αλλά επιπλέον ερχόταν σε 

ευθεία αντίθεση με την παραδοσιακή Ευκλείδεια Γεωμετρία ως σχολικό μάθημα (Θωμαϊδης, 1991). 

Η αντικειμενική μεταβολή στα επιστημολογικά χαρακτηριστικά του μαθήματος 

Πιο συγκεκριμένα, οι αντιθέσεις ήταν εντονότερες στη γεωμετρία παρά στην άλγεβρα και στους άλλους 

κλάδους. Με άλλα λόγια, δεν υπήρξε διαφωνία όσον αφορά την εισαγωγή των εννοιών της βασικής 

άλγεβρας, της ανάλυσης και των πιθανοτήτων. Ο προβληματισμός που υπήρχε ως προς την ετοιμότητα 

των εκπαιδευτικών αμβλύνθηκε και σε κάποιο βαθμό θα αντιμετωπιζόταν με τη διοργάνωση 

σεμιναρίων και την προσωπική επαγγελματική ανάπτυξη, μέσω της μελέτης των πολυάριθμων σχετικών 
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εγχειριδίων που είχαν εκδοθεί εκείνη την περίοδο με ευθύνη τόσο της ΕΜΕ όσο και του Υπουργείου 

Παιδείας σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ65. Επιπλέον, εισαγωγή νέων αντικειμένων σήμαινε ισχυροποίηση 

του επαγγελματικού κλάδου, μέσω της αύξησης των ωρών διδασκαλίας, των προσλήψεων και των 

παράλληλων υποστηρικτικών εργασιών. Συνεπώς, παρά την αρχική δυσφορία που προκαλούσε στους 

μαθηματικούς της μέσης εκπαίδευσης, μακροπρόθεσμα η εξέλιξη αυτή γινόταν αντιληπτή ως θετική 

για το σύνολο του κλάδου. 

Εντούτοις, η ανεπίλυτη αντίφαση αφορούσε τη σχολική γεωμετρία: καθώς αποκρυσταλλώνονταν τα 

στοιχεία που θα συγκροτούσαν τα εκσυγχρονισμένα προγράμματα των «νέων μαθηματικών» (βλ. 

Κεφάλαιο 2), τόσο πιο καθαρή γινόταν η αντίφαση ανάμεσα στην εισαγωγή στοιχείων της δυναμικής 

γεωμετρίας των μετασχηματισμών και της αναλυτικής γεωμετρίας με την παραδοσιακή Ευκλείδεια 

Γεωμετρία, και των εφαρμογών της γεωμετρίας τριγώνου. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τους βαθμούς 

και τις τροπικότητες των αντιδράσεων είτε εμφανών και εκπεφρασμένων, είτε υπόγειων και 

υπόρρητων. 

Συνοπτικά, υπογραμμίζεται ότι τα εγχειρίδια της θεωρητικής γεωμετρίας ακολουθούσαν μέχρι τότε το 

πρότυπο της Γεωμετρίας του Legendre, που πρωτοεκδόθηκε το 1794. Ουσιαστικά επρόκειτο για μια 

αναδόμηση των Στοιχείων του Ευκλείδη με σημαντικές διαφορές ότι διαπραγματεύεται πληρέστερα τη 

Στερεομετρία, ότι οι γεωμετρικές κατασκευές πλέον πραγματεύονται σε ιδιαίτερο κεφάλαιο και, τέλος, 

ότι επιχειρείται η «αυστηροποίηση» μέσω της εισαγωγής της αριθμητικής και της άλγεβρας στις 

αποδεικτικές διαδικασίες (Καστάνης, 1986; Toumasis, 1990). Το τελευταίο από τα γνωρίσματα που 

αναφέρθηκαν σηματοδοτεί την έναρξη της αριθμητικοποίησης στα μαθηματικά που επέφερε 

σημαντικά αποτελέσματα στο χαρακτήρα των μαθηματικών και στην εμφάνιση φιλοσοφικών στοιχείων 

που απέρριπταν τις ενορατικές προσεγγίσεις ως αδύναμες λογικά (Καστάνης, 1986). Στην Ελλάδα όπως 

και διεθνώς η Γεωμετρία του Legendre κυριάρχησε είτε με μεταφράσεις, είτε με συγγράμματα που 

εντάσσονταν σε αυτή την παράδοση66.  

 
65 Βλ. παράγραφο: «Η προώθηση των μεταρρυθμίσεων από το κράτος», σελ. 86 – 89. 
66Τελευταίο τέτοιο παράδειγμα αποτέλεσε η γεωμετρία του Νικολάου (Θωμαϊδης, 1991) που εμφανίστηκε στα 1950 με δύο 
συγγράμματα: 

1. Ν. Νικολάου: Πρακτική Γεωμετρία δια τας κατωτέρας τάξεις των Γυμνασίων (1949) 
2. Ν. Νικολάου: Θεωρητική Γεωμετρία δια τας ανωτέρας τάξεις των Γυμνασίων (1950) 
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Εντούτοις, οι μεταρρυθμίσεις των «νέων» μαθηματικών βασίστηκαν ιδιαίτερα στην Ευρώπη σε ένα 

άλλο πρότυπο, εκείνο των «Θεμελίων της Γεωμετρίας» του Hilbert, το οποίο προτείνει μια αυστηρή 

αξιωματική θεμελίωση και απορρίπτει οποιαδήποτε οπτική προσέγγιση στα γεωμετρικά αντικείμενα. 

(Καστάνης, 1986). Υπενθυμίζεται ότι προϊόν της ίδιας σχολής αποτέλεσε και η ομάδα Bourbaki (βλ. 

Κεφάλαιο 2). 

Επομένως, μέχρι την έναρξη της δεκαετίας του 1960, η Ευκλείδεια Γεωμετρία στην Ελλάδα αφορούσε 

ένα συνθετικό πρότυπο όπως εκείνο του Legendre, παρά τα ίδια τα κείμενα του Ευκλείδη67. Αυτή την 

παραμόρφωση έχει επισημανθεί από τον Καστάνη (1986: 12):  

«Φθάνουμε έτσι στην εξής αντίφαση: απ’ τη μια μεριά είδαμε ότι στην πράξη η σχολική μας 

γεωμετρία ήταν κατά βάση τύπου Legendre την οποία μάθαμε να την ονομάζουμε Ευκλείδεια 

γεωμετρία, απ’ την άλλη προβάλλεται ως η Γεωμετρία του Ευκλείδη». 

Σε κάθε περίπτωση, οι άξονες στους οποίους προχωρούσαν οι μεταρρυθμίσεις των «νέων 

μαθηματικών» απομακρύνονταν από το πρότυπο της γεωμετρίας του Legendre για να προσεγγίσουν το 

φορμαλιστικό πρότυπο του Hilbert.   

Επομένως, η υιοθέτηση και η εφαρμογή της μεταρρύθμισης από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς και η 

αποδοχή της από άλλους παράγοντες και φορείς της εκπαίδευσης όπως η ΕΜΕ, θα ενεργοποιούσε την 

αντίφαση ανάμεσα στην συνεπή εθνικά υπερήφανη στάση της επιμονής στα έργα των Αρχαίων 

Ελλήνων και στην υιοθέτηση των νέων εξελίξεων στη μαθηματική επιστήμη που έρχονταν σε 

σύγκρουση με τα πρώτα. Στη συνέχεια, έχοντας ασχοληθεί με το συγκείμενο των μεταρρυθμίσεων, θα 

εξεταστούν οι δραστηριότητες της ΕΜΕ που αποτελούν και το κυρίως θέμα της εργασίας αυτής, και πιο 

συγκεκριμένα οι όροι ενεργοποίησης της συγκεκριμένης αντίφασης στους κύκλους της. 

Η εξέλιξη των στάσεων της ΕΜΕ 

Τον Μάιο του 1960, διοργανώνεται από την ΕΜΕ στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1ο Επιστημονικό –  

Παιδαγωγικό Συνέδριο (ΕΜΕ, 1960), το οποίο διήρκεσε 2 ημέρες. Σε αυτό, πραγματοποιήθηκαν 7 

 
67Βεβαίως, είχαν ακουστεί και απόψεις για την διδασκαλία της Ευκλείδειας Γεωμετρίας κατ’ ευθείαν από τις πηγές (Κωβαίος 
οπ. αναφ. Τουμάσης, 1989; Κωβαίος οπ. αναφ. Καστάνης, 1986). 
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εισηγήσεις, εκ των οποίων μία συνοδεύτηκε από ευρεία συζήτηση. Τα καθαρά μαθηματικά θέματα δεν 

απασχόλησαν ιδιαίτερα το συνέδριο, καθώς αφορούσαν μόνο δύο από τις επτά εισηγήσεις. Από τη 

σκοπιά της έρευνάς μας, το πιο ενδιαφέρον σημείο του συνεδρίου ήταν η εισήγηση του Προέδρου της 

ΕΜΕ, Ν. Μιχαλόπουλου με τίτλο «Μοντέρνα μαθηματικά ή μοντέρνος τρόπος διατυπώσεως των;» και η 

ευρεία συζήτηση που ακολούθησε γύρω από εκπαιδευτικά θέματα όπως το αναλυτικό πρόγραμμα, την 

επαγγελματική εκπαίδευση και τις εξετάσεις. 

Κατ’ αρχάς, ο πρόεδρος της ΕΜΕ επιχειρεί να καθησυχάσει το ακροατήριο υποστηρίζοντας ότι: «ο όρος 

«ΜΟΝΤΕΡΝΑ» να μη αποδίδεται εις αυτήν ταύτην την ουσίαν των Μαθηματικών, αλλ’ εις τον τρόπον 

της διατυπώσεώς των» (Μιχαλόπουλος, 1960: 93) και επαναλαμβάνοντάς το τρεις σελίδες αργότερα. Η 

θεωρία συνόλων ονομάζεται «η μεγαλυτέρα πνευματική δημιουργία του ανθρώπου» (Μιχαλόπουλος, 

1960: 93), ενώ ο ΟΕΟΣ αναφέρεται ως εξέχων παράγοντας του εκσυγχρονισμού των σχολικών 

μαθηματικών καθώς «επιδεικνύει εξαιρετικόν ζήλον δια τους πειραματισμούς αυτούς [ενν. την 

εισαγωγή νέων εννοιών της μοντέρνας άλγεβρας]» (Μιχαλόπουλος, 1960: 95). Αφού περιγράφει την 

συντελούμενη «επανάσταση» στη μαθηματική επιστήμη και την επικείμενη εισαγωγή στοιχείων της 

στη σχολική μαθηματική εκπαίδευση, συνδέει την ευθυγράμμιση με αυτές τις αλλαγές με το εθνικό 

καθήκον και παρουσιάζει τη θεωρία συνόλων ως πλατωνική ανακάλυψη που αξιοποίησε ο Cantor 

(Μιχαλόπουλος, 1960: 95):  

«Επιτρέπεται λέγω εις τους απογόνους του Πλάτωνος, όστις εις τον «Φίληβον» εισάγει τον όρον 

«μεικτός» εννοών ό, τι περίπου ο Cantor διά του όρου «Σύνολον», να ιστάμεθα προ της 

συντελουμένης δονήσεως απλοί παρατηρηταί, προφυλασσόμενοι μάλιστα καταλλήλως δια να 

μη κατακρημνισθώμεν; […] Η απλή εκ του μακρόθεν παρακολούθησις της σεισμικής δονήσεως 

δεν είναι δι’ ημάς τους Έλληνας νοητή ούτε από απόψεως επιστημονικής ενημερότητος ούτε 

από απόψεως καταγωγής»  
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Στη συνέχεια, παρουσιάζεται μια εισαγωγή στη θεωρία συνόλων καταλαμβάνοντας σχεδόν την μισή 

έκταση της ανακοίνωσης (Μιχαλόπουλος, 1960: 96 – 100). Τέλος, ο Μιχαλόπουλος διαβάζει τα 

αποτελέσματα του συνεδρίου του Royaumont68 και ξεκινά η συζήτηση μεταξύ των συνέδρων.  

Εντούτοις, οι μεταρρυθμίσεις στο πρόγραμμα των σχολικών μαθηματικών δεν απασχόλησαν ιδιαίτερα 

τους συνέδρους, ίσως παρά τις προθέσεις του Μιχαλόπουλου. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τα 

καθημερινά ζητήματα που απασχολούσαν τους καθηγητές μαθηματικών των γυμνασίων της Κρήτης, 

όπως το ζήτημα των υπεράριθμων μαθητών, των χαμηλών αποδοχών και του μεγάλου φόρτου 

εργασίας (ΕΜΕ, 1960: 100 – 146). Εντούτοις, δεν έλειψαν οι αμφιβολίες εκ μέρους ορισμένων 

συνέδρων σε σχέση με τις γνώσεις και την ικανότητά τους να αντεπεξέλθουν στο επίπεδο του νέου 

αναλυτικού προγράμματος69 (ΕΜΕ, 1960: 134, 138, 145). 

Τελικά, το πρώτο από τα πορίσματα του Συνεδρίου όπως δημοσιεύτηκαν στα Χρονικά (ΕΜΕ, 1960) ήταν 

«[η] ανάγκη αναπροσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος εις τας παντός τύπου Σχολάς Μέσης 

Εκπαιδεύσεως και σταδιακού εκσυγχρονισμού αυτού διά της παρεμβολής και νεώτερων μαθηματικών 

εννοιών» συνοδευόμενη από γενναία αύξηση στις ώρες διδασκαλίας, ενώ στο τρίτο σημείο 

διαβάζουμε: «Το Αναλυτικόν και Ωρολόγιον Πρόγραμμα των Μαθηματικών διά τα σχολεία πρακτικής 

κατευθύνσεως και τας διαφόρους Τεχνικάς Σχολάς δέον να τύχη ιδιαιτέρας προσοχής» (ΕΜΕ, 1960: 

184). 

Οι προσπάθειες της ΕΜΕ και των κορυφαίων στελεχών της να παρουσιάσουν ως εθνικό καθήκον την 

προώθηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών, τόσο από την άποψη της συνέχειας με το 

μεγαλείο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, όσο και από την άποψη της συντελούμενης 

επανάστασης στον τεχνικό πολιτισμό και της αναπτυξιακής πορείας της χώρας ήταν ζωηρές και πολύ 

ουσιαστικές, υπό την έννοια ότι καθόρισαν τους όρους του διαλόγου καθ’ όλη τη δεκαετία του 1960. 

Συγκεκριμένα, η σύνδεση των Μοντέρνων Μαθηματικών με τα Αρχαία Ελληνικά Μαθηματικά εκ μέρους 

του  Μιχαλόπουλου, μέσω της παρουσίασης της έννοιας του συνόλου ως πλατωνική ανακάλυψη 

 
68«Τα συμπεράσματα ταύτα εδημοσιεύθησαν εις το υπ’ αριθμ. 168 φύλλον του Δελτίου της ΟΛΜΕ κατά μετάφρασιν του κ. 
Σωτηράκη Νικολάου καθηγητού των Μαθηματικών λαβόντος μέρος εις το σεμινάριον» (ΕΜΕ, 1960: 100). 
69Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο πρόεδρος της ΕΜΕ θα ήταν αρκετά συντηρητικός δύο χρόνια αργότερα στον υπολογισμό 
του για τον αριθμό των καταρτισμένων εκπαιδευτικών (Μιχαλόπουλος, 1962: 101). 
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αποτέλεσε κεντρικό σημείο των σχετικών συζητήσεων70. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι το επιχείρημα αυτό 

ήταν απλώς ένα τέχνασμα για την ευρύτερη νομιμοποίηση των μοντέρνων μαθηματικών, και άρα είναι 

θεμιτό να υποτεθεί ότι η σχέση των νέων εξελίξεων στη μαθηματική επιστήμη, πολλώ δε μάλλον στην 

εισαγωγή τους στα προγράμματα των σχολικών μαθηματικών, με τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά 

απασχολούσε την ελληνική μαθηματική κοινότητα71. Εντούτοις, η άποψη αυτή δεν έχει επιστημονική 

βαρύτητα, και δεδομένου ότι οι επιστήμονες που την υποστήριξαν δεν μπορούν να κατηγορηθούν για 

άγνοια, προκύπτει το συμπέρασμα ότι επρόκειτο για μια ιδεολογική επιλογή (Καστάνης, 1986). 

Όπως μπορεί να υποθέσει κανείς, τα αμιγώς επιστημονικά επιχειρήματα μαθηματικής ή διδακτικής 

φύσης τα οποία οριοθέτησαν τον διάλογο στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης εκτιμήθηκε ότι δεν θα 

κατόρθωναν να πείσουν την επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα για την αναγκαιότητα 

ευθυγράμμισης και της Ελλάδας στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις. Επομένως, οι «εθνικοί λόγοι» που 

επικαλείται ο Μιχαλόπουλος είναι μία ιδεολογική επένδυση των μεταρρυθμίσεων που στο συγκείμενο 

της εποχής θα στέκονταν ικανοί να τις επιβάλλουν ή απλώς να τις επιταχύνουν. Το σημείο αυτό αποκτά 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επιχειρηματολογία 

στο δημόσιο διάλογο στο εξωτερικό, αλλά επιπλέον ο έτερος πρωτεργάτης των «μοντέρνων 

μαθηματικών» στην Ελλάδα, Ν. Σωτηράκης, απέφυγε στις διάφορες ανακοινώσεις του να κάνει κάποια 

σύνδεση ανάλογης υφής.  

Ωστόσο, μετά την δημοσίευση του «New Thinking in School Mathematics» στα μέσα στο 1961, με τα 

ειδικά χαρακτηριστικά που αυτό είχε (De Bock & Vanpaemel, 2015) (βλ. Κεφάλαιο 2), άρχισε να γίνεται 
 

70Έχει μεγάλο ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι ίδιοι κύκλοι υιοθετούν τελείως αντιθετική επιχειρηματολογία σε μία 
μεταγενέστερη συζήτηση με θέμα την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών» στο δημοτικό σχολείο. Εδώ η 
έννοια του συνόλου θεωρείται επινόηση του Πλάτωνα που αξιοποιήθηκε από τον Cantor:  

«ο G. Cantor στηριζόμενος (ως ο ίδιος ομολογεί) εις ιδέες του Πλάτωνος θεμελίωσε την θεωρίαν των συνόλων», 
αλλά ταυτόχρονα θεωρείται και απλή a priori έννοια:  

«Θα ασχοληθούμε κατ’ αρχήν με την πρώτη έννοια, την έννοια του συνόλου. Η έννοια αυτή, κατά την μαθηματικήν 
ορολογίαν, είναι «αρχική έννοια», δηλαδή δεν ορίζεται. Εν τούτοις την αντιλαμβανόμεθα διαισθητικώς από πολύ μικρή 
ηλικία διότι η φύσις και το περιβάλλον μάς τροφοδοτούν με προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Ας πάρουμε ένα μικρό 
παιδί 2 ετών, που ακόμη δεν μιλάει καλά. Το παιδία αυτό αντιμετωπίζει την οικογένειάν του ως σύνολον και είναι εις 
θέσιν να ξεχωρίση εάν ένα άτομον είναι ή όχι μέλος της οικογενείας του. Επίσης, τα δένδρα που είναι γύρω του τα 
αντιμετωπίζει ως σύνολον και διακρίνει ότι το ποτήρι δεν ανήκει εις το σύνολον των δένδρων» (Παπαμιχαήλ, 1973: 10).  

Ο αντιπρόεδρος της ΕΜΕ, συνεχίζει στο ίδιο παραπλανητικό μοτίβο, με σκοπό να πείσει το ακροατήριό του για την ανάγκη 
εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων σε ευρεία κλίμακα και στο δημοτικό σχολείο. Προφανώς, οι συνθήκες είχαν αλλάξει μέσα 
σε μία δεκαετία, ώστε η επίκληση του Πλάτωνα να μην επιδρά τόσο αποκαλυπτικά, ειδικά για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
71 Βλ. παράγραφο: «Αντιδράσεις στις μεταρρυθμίσεις», σελ. 110 – 113. 
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φανερό ότι ο εκσυγχρονισμός που προωθούνταν στα προγράμματα των σχολικών μαθηματικών και 

στον οποίο είχαν αποδοθεί χαρακτηριστικά εθνικού καθήκοντος, είχε ως βασική συνιστώσα την 

εκρίζωση της ευκλείδειας γεωμετρίας ως βασικού κλάδου των προγραμμάτων μέσω της ανάμιξής της 

με την άλγεβρα στην αναλυτική γεωμετρία, ή μέσω της αντικατάστασης των σύνθετων ζητημάτων από 

άλλα θέματα, όπως οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί. Με αυτό τον τρόπο, οι «εθνικοί λόγοι» που είχε 

επικαλεστεί ο Μιχαλόπουλος ένα χρόνο νωρίτερα βρέθηκαν να συνηγορούν εναντίον της 

ευθυγράμμισης της Ελλάδας στις μεταρρυθμίσεις των «νέων μαθηματικών». 

Προφανώς, ο υποδιευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Μπάρκας είχε αντιληφθεί τη 

σημαντική αντίφαση που ενείχε η υιοθέτηση της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών» από την 

ΕΜΕ και η προώθησή της σε επίπεδο κρατικής πολιτικής. Γι’ αυτό το λόγο, στο βιβλίο του για τη 

διδασκαλία της γεωμετρίας (με χρονολογία έκδοσης 1962), προτείνει μια συμβιβαστική λύση όπου 

συνυπάρχουν αφ’ ενός η αμφισβήτηση της σημασίας της Θεωρητικής Γεωμετρίας72 και αφ’ ετέρου ο 

εκσυγχρονισμός του μαθήματος «χωρίς να κατασταφή το Σύστημα του Ευκλείδου» (Μπάρκας στο 

Θωμαϊδης, 1991: 30). Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη λύση περιλαμβάνει την σύγχρονη αξιωματική 

θεμελίωση της σχολικής γεωμετρίας και την ευρεία εισαγωγή των γεωμετρικών μετασχηματισμών 

(Θωμαϊδης, 1991). 

Σε κάθε περίπτωση, η αρχική αντιμετώπιση του ζητήματος από την ηγεσία της ΕΜΕ, έγινε μέσω της 

άρνησης της ύπαρξή του, καθώς επιλέχθηκε η αποσιώπηση της συγκεκριμένης πλευράς των 

μεταρρυθμίσεων ή η εμφάνιση των υποστηρικτών της πιο ριζοσπαστικής της απόχρωσης ως 

παραφρόνων ή εμμονικών ιδεοληπτικών. Η διαδικασία αυτή είναι εμφανής στο συνέδριο που 

διοργάνωσε η ΕΜΕ στα Ιωάννινα τον Μάιο του 1962, και εκφράστηκε από τα κορυφαία στελέχη της 

Εταιρείας: 

«Αυταί είναι Κύριοι αι κυριώτεραι επιδιώξεις της Εταιρίας. Λειτουργούμεν Κύριοι την 

ωραιοτέραν των επιστημών, την οποίαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι ανήγαγον εις ύψιστον 

βαθμόν τελειότητος, ούτως ώστε πάντα τα σημερινά ανακαλυπτόμενα να μη είναι νέα, ακόμα 

μάλιστα και τα καλούμενα μοντέρνα Μαθηματικά, τα οποία ως ο Καθηγητής Haupt, ετόνισεν 

 
72Βλ. σημείωση 9 στο Θωμαϊδης (1991: 30). 
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δεν είναι νέα αλλά έχουν τας ρίζας των εις τους Αρχαίους Έλληνας. Λειτουργούμεν την 

επιστήμην, η οποία έχει μυστικήν αρμονίαν και είναι πηγή αστείρευτος και από της οποίας 

αρμόζει να αρχίζη η σειρά των ανθρωπίνων γνώσεων» (Πάλλας, 1962α: 66 - 67). (Η 

υπογράμμιση δική μου) 

«Αι ρίζαι της διεισδύσεως της αξιωματικής μεθόδου ευρίσκονται βαθύτερον εις τον Στοιχειωτήν 

της Γεωμετρίας (Ευκλείδην), εις αυτόν δηλαδή, διά τον οποίον ο καθηγητής κ. Jean Dieudonne 

εις ομιλίαν του περιεχομένην εις το «Μαθηματικά Νέα» του ΟΟΣΑ ομολογεί μεν ότι «η 

δημιουργία της Γεωμετρίας των Ελλήνων υπήρξε ίσως η εξαιρετική πρόοδος, την οποίαν 

επραγματοποίησε ποτέ η ανθρωπότης εις τον πνευματικόν τομέα», δεν διστάζει όμως να 

προσθέση, ότι «το πρόγραμμα των Μαθηματικών της Μέσης παιδείας – το οποίον έχω εις τον 

νουν – θα διέπηται υπό του «Κάτω ο Ευκλείδης». Το ακροατήριον ας σχηματίση τας κρίσεις 

του» (Μιχαλόπουλος, 1962: 96 – 97). (Η υπογράμμιση δική μου) 

Παράλληλα με αυτή τη διαδικασία, εκτυλίχτηκε και μια προσπάθεια εξουδετέρωσης των κριτικών της 

μεταρρυθμιστικής κίνησης, μέσω της υπόρρητης θέσης ότι εκείνοι που αντιδρούν είναι αστοιχείωτοι 

και πιθανόν δεν διακρίνονται από πατριωτικό ήθος:  

«Επειδή εις την χώραν μας, οι ευτυχώς ελάχιστοι αντιτιθέμενοι προς την γενομένην 

αναπροσαρμογήν της εις τα Γυμνάσια διδακτέας ύλης των Μαθηματικών, ώστε να 

ανταποκρίνεται αύτη προς τας νεωτέρας απαιτήσεις της καθαράς Μαθηματικής και των 

εφαρμογών της εις τας επιστήμας και την ανωτέραν τεχνολογίαν, προβάλουν και τον ισχυρισμόν 

ότι δια των νεωτέρων Μαθηματικών παραγκωνίζεται και αμφισβητείται το κύρος των Ελληνικών 

Μαθηματικών, ας μου επιτραπή, προ της υπογραμμίσεως της μεγάλης σημασίας των συνόλων 

εις τα σχολικά Μαθηματικά, να αφιερώσω ολίγας γραμμάς, όχι διά να αντικρούσω τον 

ισχυρισμόν αυτόν, ο οποίος αυτομάτως καταρρίπτεται διά των γεγονότων, αλλά κυρίως διά να 

αποτίσω φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους αθανάτους Έλληνας θεμελιωτάς της 

Μαθηματικής Επιστήμης, διά τους οποίους και πρέπει μετά συγκινήσεως να αισθάνεται 

υπερήφανος κάθε Έλλην όλων των γενεών» (Παναγάκης, 1962: 231). 
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Στο ίδιο πλαίσιο που αναφερθήκαμε προηγουμένως για την περίπτωση της επιχειρηματολογίας του 

Μιχαλόπουλου στο Συνέδριο του 1960, δύο χρόνια αργότερα και ενώ είχε κυκλοφορήσει ευρέως το 

κείμενο «New Thinking in School Mathematics», κεντρικά στελέχη της ΕΜΕ επιμένουν σε παρόμοια 

επιχειρηματολογία. Βεβαίως, οι συγκεκριμένοι επιστήμονες μόνο για άγνοια δεν μπορούν να 

κατηγορηθούν γύρω από τα συγκεκριμένα ζητήματα και επομένως η επίκληση «εθνικών λόγων» για την 

υιοθέτηση των «νέων μαθηματικών» επιβεβαιώνεται ως μία ιδεολογική επιλογή που στοχεύει στην 

ευρύτερη δυνατή νομιμοποίηση των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. 

Ούτως ή άλλως, από το εναρκτήριο λάκτισμα των μεταρρυθμίσεων τέθηκε ως βασική παράμετρος η 

εκπόρευση του πυρήνα των νέων προγραμμάτων, της θεωρίας συνόλων, από τα κείμενα του Πλάτωνα, 

προσδίδοντας στα εκσυγχρονισμένα προγράμματα χαρακτηριστικά που τα έκαναν αποδεκτά από την 

ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και δυσχέραιναν ιδιαίτερα τους όρους πιθανών αντιδράσεων. 

Έτσι, η καντοριανή θεωρία συνόλων εμφανίζεται ως πλατωνική ανακάλυψη που αξιοποιήθηκε από τους 

επιγόνους (βλ. Μιχαλόπουλος, 1960: 95), με παραπομπή στον ίδιο τον Cantor73:  

«Και ο ίδιος ο θεμελιωτής της Θεωρίας των συνόλων Cantor, γράφει: “Θεωρώ ποικιλίαν ή 

σύνολον παν πλήθος, το οποίον νοείται ως εν, δηλαδή πάσαν συμπερίληψιν καθωρισμένων 

στοιχείων, τα οποία δυνάμει ενός νόμοι δύνανται να συνδεθώσιν εις εν σύνολον και πιστεύω, 

ότι διά τούτου ορίζω τι, το οποίον είναι συγγενές προς το Πλατωνικόν είδος ή ιδέαν, ως επίσης 

και προς εκείνο, το οποίον ο Πλάτων εις τον διάλογον αυτού Φίληβος ονομάζει μεικτόν”74. 

Ώστε τα λεγόμενα Νεώτερα Μαθηματικά, όχι μόνο δεν απαρνούνται τα Ελληνικά Μαθηματικά, 

αλλά τουναντίον πηγάζουν εξ αυτών και ίσως μάλιστα τώρα μας βοηθούν εις την πληρεστέραν 

εμβάθυνσιν και κατανόησίν των. Και η ιδέα συνεπώς του συνόλου πηγάζει εκ του Πλάτωνος» 

(Παναγάκης, 1962: 232). 

Βάσει αυτών των δεδομένων, προέκυπτε η θέση ότι:  

 
73Στο ίδιο απόσπασμα αναφέρεται και ο μετέπειτα αντιπρόεδρος της ΕΜΕ, Δημ. Παπαμιχαήλ όταν υποστηρίζει ότι ο όρος 
Νέα Μαθηματικά είναι «τουλάχιστον ανακριβής», «αφού ο G. Cantor στηριζόμενος (ως ο ίδιος ομολογεί) εις ιδέες του 
Πλάτωνος θεμελίωσε την θεωρίαν των συνόλων» (Παπαμιχαήλ, 1973: 10). (βλ. και υποσημείωση 70). 
74Η μετάφραση είναι του Ευ. Σταμάτη, από την ομιλία του στην Ακαδημία Αθηνών με τίτλο: «Περί της Θεωρίας των Συνόλων 
παρά Πλάτωνι» (Παναγάκης, 1962: 252) 
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«Η κίνησις αναπροσαρμογής των σχολικών Μαθηματικών είναι διεθνής. Οιαδήποτε δε 

απροθυμία ή και βραδυπορία εκ μέρους μας, ως Ελλήνων μαθηματικών, δεν θα ήτο νοητή 

«ούτε από απόψεως επιστημονικής ενημερότητος ούτε από απόψεως καταγωγής»». 

[παραπομπή στο βιβλίο του Μιχαλόπουλου - Μαθηματικά Θέματα, τ. Α + Β] (Παναγάκης, 1962: 

235). 

Συνεπώς, ως βασικό πόρισμα του συνεδρίου του 1962 προέκυπτε ότι: «Το αναλυτικόν και ωρολόγιον 

πρόγραμμα της α’ βαθμίδος του γυμνασίου, ως έχει διατυπωθή εις το Δ/μα [Διάταγμα] είναι εν γενικαίς 

γραμμαίς εφαρμόσιμον» (ΕΜΕ, 1962: 272) υπό μια σειρά προϋποθέσεων εκπαιδευτικών (πλήθος 

μαθητών, νέα βιβλία, σεμινάρια επιμόρφωσης καθηγητών) που συνοδεύονται από συνδικαλιστικά 

αιτήματα (μισθολογικές αυξήσεις, όριο στις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας) (ΕΜΕ, 1962). 

Η προώθηση των μεταρρυθμίσεων από το κράτος 

Η συγκρότηση της Επιτροπής 

Τον Νοέμβριο του 1961, με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας συγκροτήθηκε μια επιτροπή στην οποία 

ανατέθηκε ο σχεδιασμός της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας των προγραμμάτων των σχολικών 

μαθηματικών. Βεβαίως, η κίνηση αυτή δεν ήταν πρωτοβουλία του Υπ. Παιδείας, αλλά αποτελούσε 

βήμα ανάπτυξης μιας συνεργασίας μεταξύ  της Υπηρεσίας Μελετών και Συντονισμού του Υπουργείου 

Παιδείας, της Υπηρεσίας Τεχνικής Βοήθειας του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΟΣΑ (ΥΠΕΠΘ, 1963). 

Στην «Επιτροπή πειραματικής μελέτης και διδασκαλίας των Μαθηματικών εις την Μ. Εκπαίδευσιν», 

όπως ονομάστηκε, συμμετείχε η διευθύντρια της συγκεκριμένης υπηρεσίας του Υπ. Παιδείας, Ν. 

Δενδρινού – Αντωνακάκη, οι πανεπιστημιακοί μαθηματικοί Κ. Παπαϊωάννου, Δημ. Κάππος και Ν. 

Κρητικός, οι εκπαιδευτικοί σύμβουλοι Ν. Μιχαλόπουλος και Ν. Μπάρκας και ο καθηγητής Γυμνασίου Ν. 

Σωτηράκης. Όπως είναι εμφανές από τη σύνθεση της Επιτροπής, ο ρόλος της Δενδρινού – Αντωνακάκη 

ήταν περισσότερο εποπτικός, καθώς η παρουσία μαθηματικών και κορυφαίων στελεχών της ΕΜΕ ήταν 

πασίδηλη.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το γραφείο στο οποίο προϊστατο η Δενδρινού – Αντωνανάκη είχε αναπτύξει 

ήδη από τα προηγούμενα χρόνια δραστηριότητες και συνεργασία με τον ΟΕΟΣ και αργότερα με τον 
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ΟΟΣΑ. Επιπλέον, η σύνθεση της Επιτροπής από στελέχη της ΕΜΕ που είχαν υποστηρίξει και προωθήσει 

τις μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση που έδειχναν τα συνέδρια του ΟΟΣΑ στην Ευρώπη, αναδεικνύει 

την στόχευση της προώθησης των μεταρρυθμίσεων στο καλούπι που βρισκόταν υπό διαμόρφωση 

εκείνη την περίοδο (Τουμάσης, 1989) (βλ. Κεφάλαιο 2). Ουσιαστικά, όπως αναφέρει σε μεταγενέστερο 

άρθρο του το μέλος της Επιτροπής Ν. Κριτικός (1980: 12 – 13), στον οποίο είχε ανατεθεί ο συντονισμός 

των εργασιών συγγραφής75:  

«Το έργο της Επιτροπής ήταν τριπλό. Από τη μια μεριά είχαμε να προετοιμάσουμε, σε 

επιμορφωτικά Σεμινάρια, τους καθηγητές των τριών πρώτων γυμνασιακών τάξεων οι οποίοι θα 

αναλάμβαναν την εκτέλεση της Πειραματικής διδασκαλίας σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις 

και από την άλλη έπρεπε να συγγράψουμε τρία αντίστοιχα διδακτικά βοηθήματα για τους 

μαθητές και τους δασκάλους αυτών των πειραματικών τάξεων. Τρίτο, έπρεπε να 

παρακολουθήσουμε την εκτέλεση και εξέλιξη του πειράματος για να συναγάγουμε στο τέλος τα 

συμπεράσματα από τα αποτελέσματά του». 

Οι εργασίες της Επιτροπής 

Η πειραματική διαδικασία εστιάστηκε στο επίπεδο των τριών πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, και ήταν 

κλιμακωτή. Αρχικά, η Επιτροπή συνέγραψε το εγχειρίδιο με τίτλο «Πειραματική διδασκαλία των 

μαθηματικών εις την πρώτην βαθμίδα των Γυμνασίων, Βιβλίον Ι, Μαθηματικά Α' τάξεως» (ΥΠΕΠΘ, 

1962) το οποίο ήταν προγραμματισμένο να ακολουθηθεί από την επόμενη σχολική χρονιά 1962 – 63 σε 

10 γυμνάσια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, όπως και έγινε.  

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο του 1962, υλοποιήθηκε σεμινάριο διάρκειας ενός μήνα για την 

μετεκπαίδευση 17 καθηγητών και 3 γενικών επιθεωρητών των μαθηματικών (Μιχαλόπουλος, 1962: 

101). Στο σεμινάριο αυτό δίδαξαν τα μέλη της Επιτροπής από κοινού με καθηγητές πανεπιστημίου, 

αλλά και τον Αμερικάνο καθηγητή Howard Fehr (ΥΠΕΠΘ, 1963; Τουμάσης, 1989). 

 
75Το τριπλό έργο της Επιτροπής έχει καταγραφεί με τον ίδιο τρόπο που το παρουσιάζει ο Κρητικός και στην καταγραφή της 
εξέλιξης των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα στο συνέδριο του ΟΟΣΑ στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 1963 (OECD, 1964). 
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Η Επιτροπή παρακολούθησε την εξέλιξη της διδασκαλίας στις πειραματικές τάξεις (Κριτικός, 1980) και 

διαπίστωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν ενθαρρυντικά, βασιζόμενη στις επισκέψεις μελών της στις 

πειραματικές τάξεις, στις θετικές γνώμες μαθητών και καθηγητών καθώς και στα αποτελέσματα 

γραπτών test (ΥΠΕΠΘ, 1963). Ωστόσο, παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του 

προγράμματος που είχαν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία ολοκλήρωσης της ύλης, και τις οποίες η 

Επιτροπή απέδωσε στην μεγάλη έκταση του εγχειριδίου και στον μικρό αριθμό διδακτικών ωρών 

(ΥΠΕΠΘ, 1963). Επιπλέον, στο τέλος της σχολικής χρονιάς συνέγραψε το εγχειρίδιο που θα 

ακολουθούσαν οι πειραματικές τάξεις της Β’ Γυμνασίου, το οποίο είχε ανάλογο τίτλο με το 

προηγούμενο  (ΥΠΕΠΘ, 1963). Λόγω των καθυστερήσεων που διαπιστώθηκαν στην κάλυψη της ύλης, 

το βιβλίο της Β’ τάξης περιορίστηκε σχεδόν στη μισή έκταση του Βιβλίου Ι, ώστε να «καταστή δυνατή η 

ολοκλήρωσις της διδασκαλίας του υπολοίπου μέρους του Βιβλίου Ι» (ΥΠΕΠΘ, 1963: iii) 

Παράλληλα, τον Σεπτέμβριο υλοποιήθηκαν δύο σεμινάρια διάρκειας ενός μήνα για την μετεκπαίδευση 

40 καθηγητών των μαθηματικών, με διδακτικό δυναμικό όμοιο με το προηγούμενο (ΥΠΕΠΘ, 1964).  Στο 

πρώτο σεμινάριο έλαβαν μέρος καθηγητές που δίδαξαν στις πειραματικές τάξεις την πρώτη σχολική 

χρονιά εξέλιξης του πειράματος, ενώ στο δεύτερο συμμετείχαν καθηγητές που θα δίδασκαν την Α’ τάξη 

του Γυμνασίου για πρώτη φορά. Στο δεύτερο έτος του πειράματος λειτούργησαν συνολικά 20 

πειραματικά τμήματα Α' τάξης και 10 της Β' τάξης. 

Ακολουθώντας τον ίδιο βηματισμό, η Επιτροπή επόπτευσε τις πειραματικές τάξεις (Κριτικός, 1980) και 

διαπίστωσε εκ νέου ενθαρρυντικά αποτελέσματα, βασιζόμενη στις επισκέψεις μελών της στις 

πειραματικές τάξεις, στις θετικές γνώμες μαθητών και καθηγητών καθώς και στα αποτελέσματα 

γραπτών test (ΥΠΕΠΘ, 1964). Για ακόμα μία φορά, ωστόσο, παρατηρήθηκαν σημαντικές 

καθυστερήσεις, παρά την πρόνοια που είχε ληφθεί, με αποτέλεσμα η Επιτροπή να αναγκαστεί να 

ομολογήσει ότι: «Αυτό θα έχη φυσικά ως συνέπειαν να μη γίνη δυνατόν να διδαχθή εξ ολοκλήρου κατά 

το 3ο έτος του πειράματος η προγραμματισθείσα από τον ΟΟΣΑ και περιληφθείσα εις το Βιβλίον ΙΙΙ ύλη, 

εκτός εάν αυξηθούν αι ώραι εβδομαδιαίας διδασκαλίας των Μαθηματικών» (ΥΠΕΠΘ, 1964: i).  Η 

Επιτροπή προχώρησε κανονικά στη συγγραφή του εγχειρίδιου που προοριζόταν για τη διδασκαλία στις 

πειραματικές τάξεις της Γ’ Γυμνασίου, το οποίο είχε ανάλογο τίτλο με τα προηγούμενα  (ΥΠΕΠΘ, 1964). 
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Ανασκόπηση της μεταρρυθμιστικής κίνησης στην Ελλάδα 

Η «Επιτροπή πειραματικής μελέτης και διδασκαλίας των Μαθηματικών εις την Μ. Εκπαίδευσιν» 

ολοκλήρωσε τις εργασίες της το φθινόπωρο του 1965 μετά από τέσσερα έτη συστηματικής δουλειάς 

(Κριτικός, 1980) που εξακτινώθηκε στη συγγραφή νέων εγχειριδίων, στην εποπτεία των πειραματικών 

τάξεων και στην αξιολόγηση της πειραματικής διαδικασίας. Η παρουσία των κορυφαίων στελεχών της 

ΕΜΕ στην Επιτροπή ήταν επιτελική όπως αποκάλυπτε εξ αρχής η σύνθεσή της, αλλά και όπως 

διαπιστώθηκε από την περιδιάβαση στις υπόλοιπες δραστηριότητές της. 

Εν προκειμένω, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας και του Υπ. Συντονισμού με τη συνδρομή του 

ΟΟΣΑ σχεδίασαν την πειραματική διαδικασία σε στάδια και ανέθεσαν στην επιτροπή που 

συγκροτήθηκε από κορυφαία στελέχη της ΕΜΕ που κατείχαν σημαντικές θέσεις σε διάφορους τομείς 

της εκπαιδευτικής πυραμίδας την διεξαγωγή και την υλοποίηση των επιμέρους σταδίων. Τόσο στη 

συγγραφή των εγχειριδίων, όσο και στις επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών, όσο, τέλος, και στην 

εξαγωγή θετικών συμπερασμάτων τα συγκεκριμένα στελέχη έπαιξαν ρόλο καθοριστικό, σε βαθμό που 

αν η δραστηριότητά τους εξέλειπε, πιθανότατα η διαδικασία θα κατέρρεε.  

Ο ρόλος του ΟΟΣΑ στην εκκίνηση της πειραματικής διαδικασίας εκσυγχρονισμού στην Ελλάδα 

περιορίστηκε αφενός στην τροφοδότηση της Επιτροπής με τις κατευθύνσεις που βρίσκονταν υπό 

διαμόρφωση εκείνη την περίοδο στα συνέδρια που διοργάνωνε στην Ευρώπη (βλ. Κεφάλαιο 2) και στα 

συγκεκριμένα αναλυτικά προγράμματα που είχαν καταρτιστεί μετά το συνέδριο του Dubrovnik (ΥΠΕΠΘ, 

1964) και αφετέρου στην χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των αποτελεσμάτων 

της (Τουμάσης, 1989; Βαϊνάς, 1997). 

Η πλευρά της μεταρρύθμισης που έμεινε στο σκοτάδι 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο κεφάλαιο, παρ’ ότι ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών 

μεθόδων αναγνωρίστηκε εξαρχής από την επιστημονική κοινότητα που προωθούσε τις μεταρρυθμίσεις 

ως η άλλη όψη του εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων, και ακόμα περισσότερο ως ο απαραίτητος 

όρος επιτυχίας του πειράματος, δεδομένης της αναβάθμισης του επιπέδου του μαθηματικού 

περιεχομένου, τελικά κατέληξε στο σκοτάδι. Λίγοι ήταν εκείνοι που ασχολήθηκαν διεθνώς με την 



90 
 

ανάπτυξη και εισαγωγή νέων στοιχείων από την πειραματική παιδαγωγική των μαθηματικών που 

εκείνη την περίοδο βρισκόταν στα σπάργανα αλλά προδιέγραφε μια φάση ανάπτυξης. Η γενική εικόνα 

που παρουσιάστηκε παραπάνω, επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Αρχικά, είναι αναγκαίο να καθοριστεί η κατάσταση της παιδαγωγικής στην Ελλάδα κατά την πρώτη 

μεταπολεμική περίοδο. Κεντρικό πρόσωπο στη διαμόρφωση της μαθηματικής εκπαίδευσης ήταν ο Κων. 

Γεωργούλης, ο οποίος διετέλεσε από το 1941 έως το 1963 διευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης 

Εκπαίδευσης (Τουμάσης, 1989). Το διδασκαλείο αποτελούσε μέχρι το 1980 το μοναδικό κέντρο 

μετεκπαίδευσης και παιδαγωγικής κατάρτισης στην Ελλάδα.  

Ο Γεωργούλης είχε αναπτύξει μια μεθοδολογία που αποδεχόταν τις βασικές αρχές του Σχολείου 

Εργασίας, όπως η αυτενέργεια και η «προβληματοποίηση», αλλά υιοθετούσε τρία στάδια στη 

διδασκαλία, τη λεγόμενη «τριμερή πορεία» που περιελάμβανε: την παρουσίαση, την επεξεργασία και 

την έκφραση. Αρχικά, ο εκπαιδευτικός επέλεγε ένα πρόβλημα και το ανέθετε στους μαθητές, αυτοί το 

επεξεργάζονταν ατομικά υπό την εποπτεία και βοήθεια του εκπαιδευτικού και τελικά παρουσιάζεται η 

λύση, μαζί με το συμπέρασμα. Η ανάμιξη αυτή είχε δασκαλοκεντρική δεσπόζουσα, καθώς εκτός από 

την μετατροπή της αυτενέργειας σε «καθοδηγούμενη αυτενέργεια», η δραστηριότητα της τάξης 

καθοδηγούνταν και ελέγχονταν από τον εκπαιδευτικό (Τουμάσης, 1989: 174). 

Η μεθοδολογία του Γεωργούλη εφαρμόστηκε στη Βαρβάκειο Πρότυπο σχολή (βλ. Κεφάλαιο 1), και 

γενικότερα είχε κύρος «εθνκής διδακτικής»76 και άρχισε να παγιώνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 

1950 (Τουμάσης, 1989: 175). Αξιοπερίεργο είναι το γεγονός ότι το καταρτισμένο δυναμικό του 

Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης δεν αξιοποιήθηκε από το Υπουργείο σε κανένα στάδιο της 

πειραματικής εφαρμογής και στην γενικότερη προώθηση της μεταρρύθμισης των «νέων 

μαθηματικών». 

Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι και την αρχή της δεκαετίας του 1960, που η μεταρρυθμιστική κίνηση των 

«νέων μαθηματικών» κάνει δυναμικά την εμφάνισή της. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, 

 
76Μια άλλη προσπάθεια διαμόρφωσης μιας διδακτικής μεθοδολογίας για τα μαθηματικά προέκυψε από τις εργασίες του Ν. 
Μιχαλόπουλου, ο οποίος δημοσίευσε μία μελέτη για τη διδακτική της στερεομετρίας, αξιοποιώντας τις καινοτομίες της 
αυτενέργειας και της επανανακάλυψης. Ωστόσο, η διδακτική πρόταση αυτή έμεινε μετέωρη (Τουμάσης, 1989: 174 – 175). 
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παρ’ ότι η εισαγωγή των καινοτομιών της ψυχολογίας της μάθησης στη διδασκαλία βάσει των 

εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων αποτέλεσε κρίσιμο παράγοντα για την ευόδωση οποιασδήποτε 

μεταρρύθμισης, κάτι τέτοιο έμεινε και στη χώρας μας κενό γράμμα. Στην πραγματικότητα, οι αλλαγές 

που έγιναν ήταν μηδαμινές και σε επίσημο επίπεδο περιορίστηκαν στην αποστολή οδηγιών από το 

Υπουργείο Παιδείας για την πραγμάτευση  ειδικών περιπτώσεων (Τουμάσης, 1989). Εξέλειπε λοιπόν η 

νέα διδακτική μεθοδολογία, η οποία θα συνόδευε τα νέα προγράμματα και θα συνέβαλε στην 

αποτελεσματικότερη προσέγγιση των «νέων μαθηματικών» από τους μαθητές. 

Φωτεινή εξαίρεση στον κανόνα που περιγράφουμε είναι η περίπτωση του Ν. Σωτηράκη77, ο οποίος 

«ήταν ο μόνος ο οποίος ευαισθητοποιήθηκε έντονα εκείνη την περίοδο γύρω από τη διαμόρφωση μιας 

νέας διδακτικής μεθοδολογίας με στόχο την προώθηση της σε βασικό συστατικό της όλης 

μεταρρυθμιστικής προσπάθειας» (Τουμάσης, 1989: 303). Ο Σωτηράκης παρέδωσε μια σειρά διαλέξεων 

στο πρώτο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς που θα δίδασκαν στις πειραματικές τάξεις τον Σεπτέμβριο του 

1962, οι οποίες εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τον επόμενο χρόνο σε βιβλίο με τίτλο «Γενετική 

ψυχολογία και διδακτική των μαθηματικών»78 (Σωτηράκης, 1963). 

Εξάλλου, ήδη από το 1960, στα ενημερωτικά του άρθρα για το συνέδριο του Royaumont, περιέγραφε 

την αναντιστοιχία του επιπέδου των νέων προγραμμάτων με τις γνώσεις των εκπαιδευτικών που θα 

καλούνταν να τα διδάξουν και ξεκαθάριζε ότι θα χρειαστούν επιμορφώσεις, αναπροσαρμογές στα 

προπτυχιακά προγράμματα και συστηματική υλική υποστήριξη από το κράτος (Σωτηράκης όπ. αναφ. 

Τουμάσης, 1989: 303). 

Πέραν του Σωτηράκη, οι υπόλοιποι πρωτεργάτες της μεταρρύθμισης «δεν ασχολήθηκαν καθόλου με το 

ζήτημα της επεξεργασίας μιας νέας διδακτικής και ούτε το ανέφεραν καν, σαν προβληματισμό έστω, 

στα διάφορα άρθρα και κείμενα που άφησαν» (Τουμάσης, 1989: 304).  

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί μία εξέλιξη που εφάπτεται της διαδικασίας που περιγράφεται παραπάνω. 

Το 1962, ο υποδιευθυντής του Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Μπάρκας εξέδωσε τη «Διδακτική 

 
77Ο Σωτηράκης έχει ονομαστεί «ο μεγαλύτερος ίσως μαθηματικός παιδαγωγός της σύγχρονης Ελλάδας» (Τουμάσης, 1989: 
174) 
78Βλ. επίσης Τουμάσης (1989: 303, 346). 



92 
 

των μαθηματικών και φυσικών επιστημών» που αποτελούσε εξειδίκευση της διδακτικής μεθοδολογίας 

του Γεωργούλη στις θετικές επιστήμες και αποσκοπούσε στην προσέγγιση ενός κοινού εκπαιδευτικών 

που δεν είχαν πρόσβαση στο Διδασκαλείο και τις επιμορφώσεις που λάμβαναν χώρα εκεί (Τουμάσης, 

1989). Δεν επρόκειτο δηλαδή για μία κίνηση εκσυγχρονισμού της διδακτικής μεθοδολογίας επί το 

προοδευτικότερο, αφού ο ίδιος ο συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου έπλεκε το εγκώμιο στον 

προϊστάμενό του Κ. Γεωργούλη και στην μεθοδολογία του (Τουμάσης, 1989). Εντούτοις, η παρέμβαση 

του Μπάρκα δεν ήταν ασήμαντη: το ειδικό της βάρος θα μας απασχολήσει στη συνέχεια. 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 

Όπως είδαμε παραπάνω, η πρώτη εκσυγχρονιστική προσπάθεια που εκδιπλώθηκε μεταπολεμικά στα 

τέλη της δεκαετίας του 1950, δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί σε μεγάλη έκταση (Νούτσος, 1978). Ωστόσο, 

μετά την ένταξη της Ελλάδας στην Κοινή Αγορά (1961) και την ανάληψη της εξουσίας από την Ένωση 

Κέντρου (1963), οι συνθήκες ωριμάζουν και πλέον κυοφορείται μία εκσυγχρονιστική προσπάθεια, της 

οποίας ο ριζοσπαστικός χαρακτήρας έγκειται κυρίως στην προσπάθεια για προσαρμογή του σχολείου 

στις ανάγκες της παραγωγής (Νούτσος, 1978), στο πλαίσιο της τεχνοκρατικής θεωρίας του ανθρώπινου 

κεφαλαίου (βλ. Κεφάλαιο 2).  

Συγκεκριμένα, η μεταρρύθμιση79 βασίστηκε σε τρία νομοσχέδια: το πρώτο για την γενική εκπαίδευση 

(στοιχειώδη και μέση), το δεύτερο για την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και το τρίτο για την 

ανώτατη εκπαίδευση. Επρόκειτο, λοιπόν, για μια προσπάθεια προς τη ριζική αναδιάρθρωση του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Νούτσος, 1978; Δημαράς, 2013). Βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης ήταν 

ο διαχωρισμός του εξατάξιου γυμνασίου σε τριετές Γυμνάσιο και τριετές Λύκειο, η μετάβαση στο 

λύκειο με εξετάσεις, η θέσπιση πολλαπλού εγχειριδίου και η  ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 

αλλά και η θέσπιση του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου δύο κατευθύνσεων, θεωρητικής και πρακτικής 

(Μπουζάκης, 2006; Κάτσικας & Θεριανός, 2007; Δημαράς, 2013).  

 
79Ως εμπνευστής της μεταρρύθμισης αναφέρεται ο Ευάγγελος Παπανούτσος (Μπουζάκης, 2006; Κάτσικας & Θεριανός, 
2007), σημαντικός διανοούμενος της μεταπολεμικής περιόδου, προσωπικός φίλος του Γ. Παπανδρέου και μέλος της 
Επιτροπής Παιδείας του 1958 – 59. 
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Εκτός από τα ζητήματα οργάνωσης και διάρθρωσης, η μεταρρύθμιση επηρέασε και τα προγράμματα 

σπουδών με την εισαγωγή νέων υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων, και με την στροφή από 

την παρωχημένη αρχαιολατρία, σε ένα κράμα ανθρωπισμού, φιλελεύθερου εθνοκεντρισμού και 

τεχνοκρατισμού (Νούτσος, 1978). 

Το ζήτημα των εισαγωγικών εξετάσεων  

Καθοριστική ήταν η τροποποίηση που επέφερε αυτή η εξέλιξη στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση: η εισαγωγή γινόταν μέσω εξετάσεων που διενεργούσε κάθε πανεπιστημιακό τμήμα, των 

οποίων την ευθύνη είχαν οι αντίστοιχοι καθηγητές (βλ. Κεφάλαιο 1). Πλέον η εισαγωγή γίνεται με βάση 

τον γενικό βαθμό του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου σε συνάρτηση με τον κλειστό αριθμό εισακτέων 

(numerous clausus) κάθε σχολής. Με αυτό τον τρόπο, η ευθύνη των εξετάσεων αποσύρεται από τα 

πανεπιστήμια και μεταβιβάζεται στο Υπουργείο Παιδείας, το οποίο τις διενεργεί σε προκαθορισμένα 

μαθήματα και η βαθμολόγηση εναποτίθεται στους εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης (Κάτσικας & 

Θεριανός, 2007).  

Μια σημαντική τροχιά εξελίξεων που αφορά τόσο την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, όσο και 

την μεταρρύθμιση των «νέων μαθηματικών» είναι το ζήτημα που προέκυψε στις εισαγωγικές εξετάσεις 

του ΕΜΠ το 1962. Πριν εξετάσουμε το ζήτημα αυτό, όμως, κρίνεται αναγκαία μία παρέκβαση που 

σχετίζεται με τα προβλήματα των εισαγωγικών εξετάσεων, από την άποψη της σχέσης τους με τη 

διδακτέα ύλη και από την άποψη της αξιοκρατίας που τις διέκρινε. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί (βλ. Κεφάλαιο 1), η μεγάλη ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές οδήγησε 

στην αναβάθμιση του ρόλου και των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών (οι οποίοι 

πληρώνονταν για κάθε γραπτό που διόρθωναν80), ενώ ταυτόχρονα, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού 

για την κατάληψη μίας θέσης εισακτέου από τον κλειστό αριθμό κάθε σχολής, είχε προκύψει η ανάγκη 

για ολοένα και δυσκολότερα θέματα στις εισαγωγικές εξετάσεις, τα οποία συχνά εξέφευγαν της 

 
80Ο Πάλλας (1962: 4) χαρακτηρίζει την αμοιβή που αντιστοιχεί στη διόρθωση αυτή ως «πλουσιοπάροχη». 
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διδασκόμενης ύλης (Βαϊνάς, 1997: 203 – σημ. 102). Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων οδήγησε 

ακόμα και σε περιπτώσεις ασυδοσίας81.  

Επιπλέον, ο στάσιμος χαρακτήρας της διδακτέας ύλης και η ανάγκη για επιλογή των ικανότερων μεταξύ 

των υποψηφίων οδηγούσε στην εισαγωγή στα θέματα των εξετάσεων «πρωτότυπων» θεμάτων και 

στοιχείων που θα επέτρεπαν στους εξεταστές να κρίνουν τους ικανότερους82. Έτσι, ο Πάλλας είχε 

οδηγηθεί στην διαπίστωση ότι:  

«Η πείρα μας διδάσκει ότι τα εν λόγω θέματα [των εισαγωγικών εξετάσεων], δυστυχώς κατά 

μέγα ποσοστόν, ευρίσκονται εκτός της ύλης αυτής και μάλιστα μερικά εξ αυτών είναι θέματα 

λίαν εξεζητημένα και ικανά να αποτελέσουν θέμα ερεύνης ικανών καθηγητών» (Πάλλας, 

1959:2). 

Και προσθέτει επαυξάνοντας:  

«Γεννάται λοιπόν το ερώτημα: Αι εισαγωγικαί εξετάσεις όπως ήδη διενεργούνται είναι 

αδιάβλητοι ή όχι;  Η προσωπική μας γνώμη, προερχόμενη από την πείραν είναι ότι αι 

εισαγωγικαί εξετάσεις είναι λίαν διαβληταί δια πολλούς και διαφόρους λόγους» (Πάλλας, 1959: 

3). 

Στη συνέχεια, παρατίθεται μακροσκελής λίστα με λόγους που καθιστούν τις εισαγωγικές εξετάσεις 

διαβλητές, και τονίζει ότι: «Ημείς προσωπικώς διεξάγομεν αγώνα επί μίαν δεκαετίαν διά την 

κατάργησιν του θεσμού των εισαγωγικών εξετάσεων ή την εκ βάθρων διάρθρωσιν τούτου, ώστε να 

σταματήση το κακόν που γίνεται εις βάρος του Έθνους» (Πάλλας, 1959: 4), με ελεύθερη πρόσβαση στα 

ΑΕΙ και κατάλληλη διάρθρωση στη μέση εκπαίδευση. Η στάση του Πάλλα μέχρι αυτό το σημείο δεν 

φαίνεται να συνδέεται με την ιδιότητά του ως γενικού γραμματέα της ΕΜΕ, αλλά με προσωπικές 

γνώμες που πιθανόν σχετίζονταν με την επαγγελματική του δραστηριότητα ως φροντιστή.  

 
81Ο Πάλλας (1962: 6)φτάνει σε σκληρές διατυπώσεις όταν λέει ότι «τα ανώτατα ιδρύματα δεν είναι τσιφλίκια των κ. κ. 
Καθηγητών». 
82Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα, όπως έχει δείξει ο Θωμαϊδης (1995) αποτελούν οι απόλυτες τιμές, που αρχικά 
εισήχθησαν στα θέματα των εξετάσεων ως παράγοντας αύξησης της δυσκολίας των θεμάτων, και γρήγορα κατοχύρωσαν 
ισχυρή θέση στα αναλυτικά προγράμματα, λόγω και της ευθυγράμμισής τους με τα «νέα μαθηματικά».  
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Βεβαίως, πριν φτάσουμε στα γεγονότα του 1962, αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ήταν σπάνιο φαινόμενο 

και η διαρροή θεμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων από καθηγητές ή συνεργάτες τους σε υποψήφιους 

ή ακόμα και φροντιστήρια. Έτσι, αποτυπώνεται εναργώς ο προβληματισμός της ηγεσίας της Εταιρείας 

που ωστόσο δεν είχε διατυπωθεί δημοσίως. Για παράδειγμα, στο συνέδριο που διοργάνωσε η ΕΜΕ το 

1960 στην Κρήτη γίνεται δημόσια συζήτηση μεταξύ των στελεχών (ΕΜΕ, 1960: 132): 

Μιχαλόπουλος: «[…] Έχω από την πείρα μου, υποθέσεις, αι οποίαι φθάσανε όπου φθάσανε, 

διότι ο καθηγητής τα είχε τα ζητήματα στο γραφείο, του τα πήρε ο γυιός του και τα έδωσε. 

Τέτοιες υποθέσεις τρεις.» 

Πάλλας: «Να τον κτυπήσετε εν τοιάυτη περιπτώσει. Μήπως δεν συνέβη αυτό στο Πολυτεχνείο 

και το πήρε η δακτυλογράφος και την επόμενη το θέμα εκυκλοφόρησεν εις τα φροντιστήριά 

μας;» […] «[το ίδρυμα] εκάλεσε τον εν λόγω Καθηγητήν και του είπε: κύριε να είσθε 

προσεκτικώτερος. Κακώς κατά την γνώμην μου, έπρεπε να τον απολύση διά να δώση ένα 

μάθημα». 

Επιστρέφοντας στις εισαγωγικές εξετάσεις του ΕΜΠ, τον Σεπτέμβριο του 1962, παρατηρήθηκε, κυρίως 

στη σχολή των Πολιτικών Μηχανικών, μια συρροή θεμάτων που είτε ήταν εκτός ύλης, είτε ήταν 

λανθασμένα (ΕΜΕ, 1962β). Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το θέμα των εισαγωγικών εξετάσεων 

της σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ (Πάλλας, 1962: 219)83: 

Αποδείξατε ότι δι’ οιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς 𝑥, 𝑦με ανίσους απολύτους τιμάς, ισχύει η 

σχέσις:  

|𝑥|

|𝑥 + 𝑦|
+

|𝑦|

|𝑥 − 𝑦|
+

|𝑥|

|𝑥| − |𝑦|
−

|𝑦|

||𝑥| − |𝑦||
≥ 2 

Ποια είναι η αναγκαία και ικανή συνθήκη ίνα αληθεύει το σημείον της ισότητος; 

 
83Βλ. επίσης Θωμαϊδης (2009: 17). 
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Η διατύπωση με την οποία δόθηκε το πρόβλημα στους υποψηφίους είναι λανθασμένη και 

παραπλανητική επειδή, όπως εύκολα φαίνεται με αντιπαράδειγμα, η ανισότητα δεν ισχύει όταν |𝑥| <

|𝑦| (π.χ. όταν 𝑥 = 0 και 𝑦 = 1) (Θωμαϊδης, 2009: 17). 

Ο ΓΓ της ΕΜΕ, Αρ. Πάλλας, ο οποίος διατηρούσε από τα χρόνια του Μεσοπολέμου μεγάλο φροντιστήριο 

στο κέντρο της Αθήνας, θεώρησε το ζήτημα με τα λανθασμένα θέματα ως τη σταγόνα που ξεχείλισε το 

ποτήρι στο οποίο συλλέγονταν τα προβλήματα των εισαγωγικών εξετάσεων. Ανέλαβε μεγάλη 

πρωτοβουλία αποκάλυψης του ολισθήματος του ΕΜΠ (Πάλλας, 1962), που εκκινούσε από συνεντεύξεις 

τύπου σε δημοσιογράφους και αποστολή εξώδικων αναφορών στον Πρύτανη του ΕΜΠ και στον 

Υπουργό Παιδείας και έφτανε ως την άσκηση πιέσεων στην ΕΜΕ να τοποθετηθεί και διοργάνωση 

συγκέντρωσης για το ζήτημα σε κεντρική θεατρική σκηνή.  

Οι αντιδράσεις του ΕΜΠ ήταν ενδεικτικές της ασφάλειας που προσέδιδε η καθηγητική εξουσία.  Στις 

πρώτες σχετικές δηλώσεις του πρύτανη του ΕΜΠ, Πεζόπουλου, απομακρύνει το ίδρυμα από 

οποιονδήποτε στόχο κριτικής και προχωρά σε απαξιωτικές διατυπώσεις «φωτογραφίζοντας» τον 

Πάλλα84:  

«Το Πολυτεχνείον, δεν δύναται να ασχολήται με τους ισχυρισμούς του πρώτου τυχόντος και δι’ 

αυτό και δεν πρόκειται να δοθή συνέχεια εις την υπόθεσιν. Παραδέχομαι ότι τα θέματα ήσαν 

δύσκολα, αλλ’ αυτό γίνεται πάντοτε, διότι πρέπει, από τους 4.500 περίπου υποψηφίους, να 

επιλεγούν οι 300 καλύτεροι. Δι’ αυτόν τον λόγον ετέθησαν και θέματα μη διδασκόμενα εις 

Γυμνάσια. Επί τέλους, αυτός είναι και ο λόγος υπάρξεως των πολυαρίθμων φροντιστηρίων της 

πρωτευούσης» (Πάλλας, 1962: 208 – 209). 

Η πίεση που ασκούσε ο Πάλλας στην ΕΜΕ και τα στελέχη της να τοποθετηθούν αρχικά συνάντησε 

αδράνεια και προσέκρουσε σε ένα είδος «συναδελφικής αλληλεγγύης» όσον αφορά τους 

πανεπιστημιακούς. Επιπλέον, το συγκείμενο της αντιπαράθεσης γύρω από το ζήτημα των εισαγωγικών 

εξετάσεων ήταν τέτοιο που δεν θα θεωρούνταν η πρώτη ενδεδειγμένη επιλογή για την ΕΜΕ, η συμβολή 

 
84Αργότερα, θορυβημένος από την οξεία αντίδραση του Πάλλα που έφτασε μέχρι και την αποστολή εξώδικης αναφοράς, ο 
ίδιος δήλωσε ότι: «Διά της φράσεως «ο πρώτος τυχών» δεν εννόουν τον κ. Πάλλαν, του οποίου αναγνωρίζω της 
επιστημονικήν εργασίαν» (Πάλλας, 1962: 217). 
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στη διαμόρφωση κλίματος έντασης και οξείας αντιπαράθεσης ανάμεσα σε αυτή και το ΕΜΠ. Επρόκειτο 

για την πρώτη χρονιά της πειραματικής διδασκαλίας και η επιτυχία της διαδικασίας αυτής, όπως και η 

διεύρυνση των εκσυγχρονιστικών μέτρων θα διερχόταν από την διαμόρφωση κατάλληλων συμμαχιών 

τόσο με τα ΑΕΙ, όσο και με το Υπουργείο Παιδείας. Ως εκ τούτου, παρατηρήθηκε δυστοκία στις 

τοποθετήσεις των πανεπιστημιακών καθηγητών και στελεχών της ΕΜΕ: 

Δ. Κάππος: «Το θέμα είναι πολύ λεπτόν και δεν δύναμαι να εκφέρω προς το παρόν γνώμην. Εάν 

όμως το υπουργείον Παιδείας ανακοινώση επισήμως τα θέματα και ζητήση την γνώμην μου, 

ασφαλώς θα ασχοληθώ με το ζήτημα» (Πάλλας, 1962: 217). 

Σ. Σαραντόπουλος: «Δεν γνωρίζω τα περί ων ο λόγος θέματα και επί του παρόντος δεν δύναμαι 

να ασχοληθώ με αυτά, λόγω φόρτου εργασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το ζήτημα με αφίνει 

αδιάφορον. Πάντως το Πολυτεχνείον ως πνευματικόν ίδρυμα, στέκει πολύ υψηλά και δεν 

νομίζω ότι ο δημιουργηθείς θόρυβος είναι εποικοδομητικός. Καλύτερον θα ήτο η συζήτησις να 

εγίνετο μέσω των επιστημονικών περιοδικών» (Πάλλας, 1962: 217). 

Αντίστοιχα, ο Θ. Πασσάς (επίτιμος γενικός επιθεωρητής και αντιπρόεδρος της ΕΜΕ), ο Μ. Γερμανός85 

(επίτιμος γενικός επιθεωρητής και σύμβουλος της ΕΜΕ) και ο Ι. Λεωνίδου (γενικός επιθεωρητής και 

σύμβουλος της ΕΜΕ) λένε ότι θα τοποθετηθούν αφού ασχοληθούν με τα θέματα (Πάλλας, 1962: 216). 

Η δραστηριότητα του Πάλλα καταφέρνει να δεσμεύσει την ΕΜΕ αρχικά να τοποθετηθεί και έπειτα να 

ασκήσει κριτική στα επίμαχα θέματα του ΕΜΠ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην δημοσιευθείσα 

ετυμηγορία (ΕΜΕ, 1962β: 217 – 220) εισαγωγικά τονίζεται «η ΕΜΕ ως εκ του εν τω καταστατικώ 

αναγραφομένου σκοπού της έχει καθήκον και υποχρεούται να μελετήση το ανακύψαν ζήτημα 

εκφέρουσα μετ’ επιστημονικής ειλικρίνειας τας απόψεις της». Όσον αφορά τα θέματα, η ΕΜΕ συμπλέει 

με τον Πάλλα, αν και στις αποφάνσεις επιδεικνύει ιδιαίτερη μετριοπάθεια. 

Το ΕΜΠ εμμένει στη στάση του, τονίζοντας σε απόφαση της συγκλήτου ότι «δεν έγιναν σφάλματα» και 

παραδοξολογεί (βλ. χαρακτηριστικό παράδειγμα στη σελ. 95) λέγοντας ότι: 

 
85Η αρχική τοποθέτηση του Γερμανού ήταν: «Νομίζω ότι γνώμην επί του προκειμένου έχουν μόνο οι καθηγηταί 
Μαθηματικών των δύο Πανεπιστημίων της χώρας» (Πάλλας, 1962: 216), όμως αργότερα προέβη σε διόρθωση. 
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«Το Πολυτεχνείον δεν ζητεί τόσον λαμπρά μυαλά, αλλά ταλέντα. Τους καθηγητάς δεν 

ενδιαφέρει το εσφαλμένον ή μη των ασκήσεων, αλλά να εξακριβώσουν αν ο υποψήφιος έχη 

μαθηματικήν σκέψιν – με τον γνώμονα αυτόν εκλέγονται μεταξύ των 4.500 υποψηφίων, τα 300 

ταλέντα» (Πάλλας, 1962: 221). 

Επιπλέον, το ΕΜΠ διαμαρτύρεται για προσβολή της ανεξάρτητης και αυτοδιοίκητης λειτουργίας του 

ιδρύματος (Πάλλας, 1962: 241 – 242) και προτείνει λύσεις στα επίμαχα θέματα (Πάλλας, 1962: 242 – 

248). 

Το επόμενο διάστημα, λόγω και της μαχητικής δραστηριότητας του Πάλλα, εισέρχονται στην 

αντιπαράθεση το Υπουργείο Παιδείας, η ΟΛΜΕ και ορισμένα στελέχη της ΕΜΕ όπως ο πρόεδρός της, Ν. 

Μιχαλόπουλος, ενώ η θέση του ΕΜΠ επιβαρύνεται περαιτέρω από τη δημοσίευση περιπτώσεων από 

νεοεισερχόμενους φοιτητές που ενώ απέτυχαν στις εξετάσεις, εισήλθαν στο ίδρυμα λόγω συγγενικών 

δεσμών με καθηγητές του (Πάλλας, 1962).  

Εν τέλει, οι εξετάσεις δεν ακυρώθηκαν όπως ζητούσε επίμονα ο Πάλλας και, μέχρι το τέλος του 1962, 

το ζήτημα απασχολούσε τον καθημερινό Τύπο. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία που εκδιπλώθηκε 

συνέβαλε στη διαμόρφωση των μετέπειτα εξελίξεων και στην απόσυρση του ελέγχου των εισαγωγικών 

εξετάσεων από τα ΑΕΙ μέσω της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964. 

Επιχειρώντας μία αξιολόγηση της παραπάνω αλληλουχίας γεγονότων, μπορεί να ερμηνευθεί ως 

αντίφαση η συμμετοχή της ΕΜΕ στην αντιπαράθεση που άνοιξε και συντηρούσε ο Αρ. Πάλλας με τη 

Σύγκλητο του ΕΜΠ, καθώς την ίδια στιγμή βρισκόταν σε εξέλιξη η πειραματική φάση της επικείμενης 

μεταρρύθμισης των «Νέων Μαθηματικών». Σε μια τέτοια χρονική συγκυρία, θα ήταν τακτικά 

προτιμότερο για την ΕΜΕ, να απέχει από αντιπαραθέσεις και στιγμές όξυνσης και με αυτό τον τρόπο να 

διαφυλάξει πιθανές συμμαχίες που στο εγγύς μέλλον θα της απέβαιναν πολύτιμες και με ορίζοντα την 

γενικευμένη φάση εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.  

Εκτιμούμε ότι παρ’ ότι αυτή ήταν η αρχική επιδίωξη της ηγεσίας της ΕΜΕ, όπως υποδηλώνουν οι 

αρχικές δηλώσεις κορυφαίων στελεχών της, αλλά και η αρχική σιωπή, σύντομα πρυτάνευσε η 

δραστηριοποίηση βάσει επαγγελματικής θέσης και όχι βάσει στρατηγικής. Έτσι, ο Πάλλας απέσπασε 
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υποστηρικτική τοποθέτηση από την ΕΜΕ. Είναι αξιοσημείωτο, ότι για την ετυμηγορία της, η ΕΜΕ (1962) 

συνεδρίασε με «πρωτότυπο» τρόπο, που αποκαλύπτει τις λεπτές ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί. 

Συγκεκριμένα, ο ΓΓ Αρ. Πάλλας αφού έκανε την αρχική εισήγηση για το ανακύψαν ζήτημα, «παρακαλεί 

το ΔΣ να αποφασίση μετά την αποχώρησίν του». Όταν λοιπόν αποχώρησε ο Πάλλας, το ΔΣ συζήτησε 

«[ε]αν κατ’ αρχήν είναι ενδεδειγμένον το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ελληνικής Μαθηματικής 

Εταιρείας να λάβη θέσιν επί των αναγνωσθέντων [δημοσιευμάτων του τύπου] επισημαίνον τας τυχόν 

ενυπαρχούσας αιχμάς αίτινες προεκάλεσαν τον συνεχιζόμενον δημοσιογραφικόν θόρυβον» και, στη 

συνέχεια, παρουσιάζεται απολογητικά αναφέροντας ότι: «Η ΕΜΕ ως εκ του εν τω καταστατικώ 

αναγραφομένου σκοπού της έχει καθήκον και υποχρεούται να μελετήση το ανακύψαν ζήτημα 

εκφέρουσα μετ’ επιστημονικής ειλικρινείας τας απόψεις της» (ΕΜΕ, 1962: 217). 

Οι λόγοι που ώθησαν την Εταιρεία να τοποθετηθεί και μάλιστα με επικριτικούς τόνους, συμπίπτοντας 

με την έκθεση του Πάλλα, σχετίζονται πιθανότατα με το ολοένα αυξανόμενο ειδικό βάρος της μέσης 

εκπαίδευσης και της παράλληλης φροντιστηριακής εκπαίδευσης στην ελληνική κοινωνία και 

παράλληλα με την ισχυρή παρουσία στελεχών και καθηγητών της μέσης εκπαίδευσης στο ΔΣ της 

Εταιρείας, την ίδια στιγμή που οι δεσμοί της ΕΜΕ με τους καθηγητές πανεπιστημίου είχαν ατονήσει. 

Επομένως, ήταν οι σχέσεις εμπιστοσύνης και εκπροσώπησης με το διευρυνώμενο κλάδο των 

εκπαιδευτικών μαθηματικών που τέθηκε στο κέντρο της προσοχής της Εταιρείας, αναγκάζοντάς την να 

διακινδυνεύσει τους όρους εφαρμογής  των μεταρρυθμίσεων. 

Ο απόηχος 

Ενώ τα εκπαιδευτικά νομοσχέδια του 1964 βρίσκονταν στα σκαριά, η ΕΜΕ διοργανώνει το τρίτο 

πανελλήνιο συνέδριό της τον Μάιο του ίδιου έτους. Ένα μέρος των πορισμάτων86 του συνεδρίου αυτού 

αφορά το πρόγραμμα σπουδών και τη διάρθρωση των διαφορετικών επιπέδων του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Εκεί, εξάγεται το συμπέρασμα ότι «η Μέση Εκπαίδευσις [πρέπει να είναι] επίσης εξαετής 

διαιρουμένη εις δύο αυτοτελείς κύκλους τριετείς, το Προγυμνάσιον και το Γυμνάσιον ή Λύκειον» (ΕΜΕ, 

1964: 324) και επιπλέον, δηλώνει ότι δέχεται την νομοθετική πρόταση σύμφωνα με την οποία «ο 

δεύτερος κύκλος τριετούς φοιτήσεως να είναι ενιαίου τύπου», θέτοντας όμως «την απαράβατον 

 
86Βλ. και Δημαράς (1974: 281 – 282). 
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προϋπόθεσιν ότι θα δημιουργηθή και 4ον έτος εις τον κύκλον αυτόν, ως προπαρασκευαστική τάξις διά 

τας ανωτάτας σχολάς, εις την οποίαν θα φοιτήσουν υποχρεωτικώς οι επιθυμούντες να ακολουθήσουν 

σπουδάς εις ανώτατα ιδρύματα»87 (ΕΜΕ, 1964: 324). 

Στη συνέχεια, τονίζεται ότι «το Συνέδριον φρονεί ότι ο θεσμός του ακαδημαϊκού απολυτηρίου, εφ’ 

όσον τα σχολεία της χώρας δεν λειτουργούν ομοιομόρφως, θα επιφέρη αυτομάτως την δημιουργίαν 

φροντιστηρίων εις ολόκληρον την χώραν, με αποτέλεσμα την απορρόφησιν καθηγητών, καθ’ ην στιγμήν 

τόσην ανάγκην έχει τούτων η εκπαίδευσις. Δια τούτο η προτεινομένη προπαρασκευαστική τάξις και το 

απολυτήριόν της, θεωρούμενον ως ακαδημαϊκόν, λύει το ζήτημα» (ΕΜΕ, 1964: 324 – 325). 

Από τα παραπάνω, εξάγεται η υποστήριξη εκ μέρους της ΕΜΕ των βασικών πλευρών της 

μεταρρύθμισης του 1964 καίτοι τίθενται όροι και προϋποθέσεις όπως η θέσπιση προπαρασκευαστικής 

τάξης. Σε αυτό το σημείο, δεν αμφισβητείται επουδενί η απόσυρση του ελέγχου των εισαγωγικών 

εξετάσεων από τα ΑΕΙ και μάλιστα προτείνονται και λύσεις που θα εξομαλύνουν την μετάβαση στην 

νέα κατάσταση, όπου οι εξετάσεις θα διενεργούνται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα, 

μία δεκαετία αργότερα, θα γνωστοποιηθεί ότι «η Μαθηματική Εταιρεία πιστεύει ότι το ισχύον σύστημα 

των εισαγωγικών εξετάσεων είναι το δικαιότερον και καλλίτερο από όλα τα μέχρι τούδε ισχύσαντα» 

(ΕΜΕ, 1974α: 4). 

Εντούτοις, αξίζει να σημειωθεί ότι τα νομοσχέδια που συγκρότησαν το σώμα της μεταρρύθμισης έγιναν 

αντικείμενο κριτικής από τους ίδιους κύκλους που είχαν αντιδράσει στα πορίσματα της Επιτροπής 

Παιδείας του 1958 – 59, αλλά και από την αντιπολίτευση της ΕΡΕ (Δημαράς, 1974; Νούτσος, 1978; 

Μπουζάκης, 2006).  

Εν τέλει, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια διακόπηκε βίαια, αφού δεν ολοκληρώθηκε ούτε η 

δημοσίευση των προγραμμάτων για όλες τις τάξεις της μέσης εκπαίδευσης88 (Νούτσος, 1978; 

Μητρογιαννοπούλου, 2001). 

 
87Οι προτάσεις της ΕΜΕ αντηχούν το γαλλικό εκπαιδευτικό σύστημα όπου οι απλές πανεπιστημιακές σχολές διαχωρίζονται 
από τις υψηλού κύρους «μεγάλες σχολές» (grandes ecoles) (Πολυτεχνείο, Πολιτικές επιστήμες, Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης κ.α.) για τις οποίες υπάρχουν απαιτητικές εξετάσεις μετά από υποχρεωτική φοίτηση σε ειδικά 
προπαρασκευαστικά τμήματα (classes préparatoires – CPGE). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_pr%C3%A9paratoires_aux_grandes_%C3%A9coles
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Ο ρόλος του «Παραρτήματος του Δελτίου» 

Η ύλη του περιοδικού 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μεταπολεμικά το Παράρτημα του Δελτίου κυκλοφορούσε, αλλά η ύλη του 

εξαντλούταν σε ασκήσεις και τις λύσεις τους. Μάλιστα, τα περιεχόμενα χωρίζονται σε τρία μέρη Α, Β, Γ 

(κρίνοντας από τα είδη των προβλημάτων που αντιστοιχούν σε κάθε μέρος πρόκειται για καταμερισμό 

σε κατώτερο και ανώτερο κύκλο Γυμνασίου και σε υποψήφιους φοιτητές). Ήδη από τα τέλη της 

δεκαετίας του 1949 ανακοινώνεται από τη σύνταξη του περιοδικού η επαναφορά των στηλών του 

περιοδικού, οι οποίες δημοσιεύονταν προπολεμικά, όπως οι βιογραφίες σημαντικών μαθηματικών και 

τα μαθηματικά παράδοξα89. 

Ωστόσο, οι διαρκείς υποσχέσεις για τον εμπλουτισμό των περιεχομένων του περιοδικού δεν γίνονται 

πράξη: σε αδρές γραμμές, η δομή του περιοδικού αποτελείται από ασκήσεις με τις λύσεις τους και τα 

ονόματα των λυτών. Προκύπτει λοιπόν μια σημαντική αντίθεση, καθώς τα διδακτικά άρθρα που 

προπολεμικά εμφανίζονταν σε κάθε τεύχος του περιοδικού, πλέον ήταν σπάνιο φαινόμενο:  μέχρι και 

το 1960 δημοσιευόταν περίπου ένα διδακτικό άρθρο ανά σχολικό έτος.  

Η κατάσταση αναδεικνύει ορισμένα ζητήματα: η απουσία θεωρητικών – διδακτικών κειμένων από τις 

σελίδες του Παραρτήματος και μάλιστα την ίδια στιγμή που διακηρύσσεται ο εμπλουτισμός των 

περιεχομένων του περιοδικού, σχετίζεται με την έλλειψη συγγραφικού δυναμικού και την έλλειψη 

μεταφράσεων ξένων κειμένων ή με την χαμηλή ιεράρχηση του ζητήματος από την συντακτική ομάδα. 

Ωστόσο, το πρώτο σενάριο δεν ευσταθεί διότι στις σελίδες του περιοδικού υπάρχουν πολλές 

διαφημίσεις για νέα βιβλία – φροντιστηριακά βοηθήματα που εξέδιδαν τα στελέχη της ΕΜΕ, ενώ η 

μεγάλη συντακτική ομάδα καταρτισμένων μαθηματικών είχε τη δυνατότητα να μεταφράζει άρθρα από 

ξένα περιοδικά ή βιβλία. Κατά συνέπεια, προκύπτει μάλλον η έλλειψη τέτοιου ενδιαφέροντος και 

προσανατολισμού, καθώς οι υπόλοιπες επαγγελματικές υποχρεώσεις των συντακτών δεν άφηναν 

χρονικά περιθώρια για τέτοιου είδους δραστηριότητες. 

 
88 Βλ. παράγραφο: «Η περίοδος 1964 – 1967», σελ. 113 – 117. 
89Για παράδειγμα, στο τεύχος 18, Περίοδος Β, Σειρά Δ (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1949) η αρχή γίνεται «από τον μέγιστον 
των μαθηματικών, τον Αρχιμήδη»: πρόκειται για μεταγραφή του γνωστού αποσπάσματος από το έργο του Πλούταρχου 
«Βίοι παράλληλοι – Βίος Μαρκέλλου». 
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Η δημοσίευση μακροσκελών θεωρητικών άρθρων 

Σε κάθε περίπτωση, τον Σεπτέμβριο του 1960 συντελέστηκε μια ποιοτική τομή στο χαρακτήρα του 

περιοδικού, καθώς ξεκινά η δημοσίευση μακροσκελών άρθρων που λιγότερο ή περισσότερο 

σχετίζονται με τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο των «Νέων Μαθηματικών». 

Με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 1960 – 1961, δημοσιεύεται στο «Παράρτημα του Δελτίου», 

μακροσκελές άρθρο του Αρ. Πάλλα για τις απόλυτες τιμές90. Το άρθρο αυτό δεν έχει άμεση σχέση με τις 

μεταρρυθμίσεις, καίτοι συνδέεται με έναν τρόπο: όπως έχει δείξει ο Θωμαϊδης (1995), το κεφάλαιο 

αυτό εισήχθη προοδευτικά στη σχολική ύλη μέσω των εισητήριων εξετάσεων για τα πανεπιστήμια. 

Μέχρι τη μεταρρύθμιση του 196491, τα θέματα επέλεγαν οι καθηγητές των επιμέρους σχολών και λόγω 

του μεγάλου ανταγωνισμού των υποψηφίων, κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή απόλυτων τιμών, ως ένας 

κρίσιμος παράγοντας επιλογής των καλύτερα προετοιμασμένων υποψηφίων.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων θεμάτων εισαγωγικών εξετάσεων, τα οποία έχουν μελετηθεί 

συστηματικά  από τον Θωμαϊδη (1995: 207, 214), είναι τα παρακάτω:  

Δια ποίας τιμάς του 𝑥 η παράστασις 𝛫 = ||𝛼 − 𝑥| − |𝛽 − 𝑥|| ένθα 𝛼 και 𝛽 είναι πραγματικοί αριθμοί, 

έχει τιμήν ανεξάρτητον του 𝑥 και ποίαν.  

Διά τας λοιπάς τιμάς του 𝑥 εκφράσατε την παράστασιν ±𝐾 χωρίς χρήσιν απολύτου τιμής. 

 

Δείξατε ότι δι’ οιουσδήποτε πραγματικούς αριθμούς 𝛼 και 𝛽 ισχύει η σχέσις:  

|𝛼 + 𝛽|

1 + |𝛼 + 𝛽|
≤

|𝛼|

1 + |𝛼|
+

|𝛽|

1 + |𝛽|
 

 
90Πιο συγκεκριμένα, στα τεύχη 111 (09/1960), 112, 113, 114, 119-120 δημοσιεύεται άρθρο του Πάλλα για τις απόλυτες 
τιμές. Το άρθρο αυτό θα διατεθεί αργότερα στην ΕΜΕ και θα πωλείται ως τομίδιο («Τιμή εκάστου αντιτύπου δρχ. 10» - Για 
τη σύγκριση: τιμή τεύχους «Παραρτήματος του Δελτίου»: 3 δρχ). 
91 Βλ. παράγραφο: «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964», σελ. 92 – 100. 
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Με το σημείον της ισότητος ισχύον όταν και μόνο 𝛼 = 0 ή 𝛽 = 0. Αναφέρατε χωρίς απόδειξιν ποίας 

βασικάς ιδιότητας της απολύτου τιμής εχρησιμοποιήσατε. 

Η πρώτη περίπτωση αφορά σε εξέταση των βασικών ιδιοτήτων της απόλυτης τιμής, αλλά σε 

πολυπλοκότητα που μπορεί εύκολα να δημιουργήσει σύγχυση στον μαθητή που γνωρίζει μόνο τις 

βασικές ιδιότητες. Βεβαίως, χωρίς τις εξωτερικές απόλυτες τιμές η άσκηση γίνεται τετριμμένη. Η 

δεύτερη περίπτωση ωθεί τον εξεταζόμενο σε συγκεκριμένη λύση μέσω μονοτονίας συνάρτησης, καθώς 

οι βασικές ιδιότητες της απόλυτης τιμής οδηγούν σε μεγάλο αριθμό πράξεων. Χωρίς τις απόλυτες τιμές, 

η άσκηση θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί και ως εφαρμογή στις αλγεβρικές ανισότητες. 

Με αυτό το τρόπο, εισήχθησαν οι απόλυτες τιμές στην πληθώρα των φροντιστηριακών βοηθημάτων 

και στη συνέχεια των αναλυτικών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων. Εντούτοις, η εισαγωγή 

της έννοιας της απόλυτης τιμής δεν είχε χαρακτήρα αυστηρά εργαλειακό, αλλά συμπλέει με το πνεύμα 

των επικείμενων μεταρρυθμίσεων, καθώς χρησιμοποιείται στην αξιωματική θεμελίωση των ακεραίων 

και στην «αυστηρή» εψιλοντική θεωρία των ορίων, στην εισαγωγή της ανάλυσης. 

Επιπλέον, στο τεύχος 115 – 5 (Ιανουάριος 1961) δημοσιεύεται άρθρο του Ν. Σωτηράκη που 

παρουσιάζει έναν «πρακτικό συμβολισμό» για τους αρνητικούς αριθμούς, ο οποίος προτάθηκε από του 

Howard Fehr στο διεθνές συνέδριο του ΟΕΟΣ στο Royaumont. Ο Ν. Σωτηράκης προτείνει στην ΕΜΕ να 

τον υιοθετήσει. 

Την ίδια σχολική χρονιά, στο «Παράρτημα του Δελτίου»92 δημοσιεύεται άρθρο του Σ. Κανέλλου σε 

συνέχειες με τίτλο «Αι πρώται έννοιαι της θεωρίας των πιθανοτήτων». Όπως έχουμε δείξει στο δεύτερο 

κεφάλαιο, η θεωρία πιθανοτήτων αποτελούσε έναν από τους κλάδους που προτάθηκαν για ευρεία 

εισαγωγή στα σχολικά προγράμματα σπουδών στη βάση της εκσυγχρονιστικής κίνησης των «Νέων 

Μαθηματικών», καθώς αποτελούσε άμεση εφαρμογή της θεωρίας συνόλων, η οποία τέθηκε ως 

πυρήνας των μεταρρυθμίσεων. 

 
92Πρόκειται για τα τεύχη 116, 117, 118. Δηλαδή «ενδιαμέσως» του άρθρου του Πάλλα. Είναι αξιοσημείωτο ότι, εκείνη την 
περίοδο, ο Σ. Κανέλλος είχε εκδόσει βιβλίο με τίτλο «Εισαγωγή εις την θεωρία των πιθανοτήτων», στου οποίου τη 
διαφήμιση διαβάζουμε: «Με μόνον εφόδιο την Γυμνασιακήν Άλγεβραν δύναται ο αναγνώστης του αυτοτελούς τούτου 
βιβλίου ν’ αποκτήση τας ορθάς βάσεις της θεωρίας των Πιθανοτήτων, η οποια είναι σήμερον το βάθρον πλείστων 
εφηρμοσμένων επιστημών» (Παράρτημα του Δελτίου, τεύχος 116).  
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Ωστόσο, στις σελίδες του «Παραρτήματος του Δελτίου», η πιο εύγλωττη υιοθέτηση της κατεύθυνσης 

που έδειχναν τα συνέδρια του ΟΟΣΑ σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό των σχολικών μαθηματικών ήταν 

η δημοσίευση ενός ιδιαίτερα μακροσκελούς άρθρου του προέδρου της ΕΜΕ, Ν. Μιχαλόπουλου93 σε 12 

συνέχειες. Η πρώτη συνέχεια του άρθρου δημοσιεύτηκε στο τεύχος 121 (Σεπτέμβριος 1961) και η 

τελευταία στο τεύχος 132 (Οκτώβριος 1962), επομένως η διάρκεια δημοσίευσης υπερέβη το ένα 

σχολικό έτος.  

Μετά από αυτό το άρθρο, η παρέμβαση της ΕΜΕ στα σχολικά μαθηματικά μέσα από τις σελίδες του 

Παραρτήματος αναστέλλεται. Έτσι, για δώδεκα συνεχόμενα τεύχη, μέχρι το τεύχος 144 (Δεκέμβριος 

1963) δεν δημοσιεύεται κανένα θεωρητικό ή διδακτικό άρθρο, παρά μόνο ασκήσεις με τις λύσεις τους.  

Τέλος, μία ιδιαιτερότητα αυτής της περιόδου είναι η έκδοση δύο «έκτακτων» τευχών «εκτός σειράς», 

ένα κατά το έτος 1961 – 1962 και ένα κατά το επόμενο, τα οποία περιείχαν από πέντε θεωρητικά – 

διδακτικά άρθρα, που δεν σχετίζονται άμεσα με τη μεταρρύθμιση των μοντέρνων μαθηματικών. Το 

σημείο αυτό αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον αν συνδεθεί με την πλήρη απουσία θεωρητικών – 

διδακτικών άρθρων από τις σελίδες του «Παραρτήματος» κατά την εξεταζόμενη περίοδο.  

Στο τεύχος 145 (Ιανουάριος 1964) ξεκινά η δημοσίευση του άρθρου του Ν. Μιχαλόπουλου94 «Απλαί 

Αλγεβρικαί Δομαί», το οποίο ολοκληρώνεται μετά από 11 συνέχειες στο τεύχος 156 (Φεβρουάριος 

1965). Το άρθρο αποτελεί εισαγωγή στις έννοιες της βασικής άλγεβρας όπως οι ομάδες, τα σώματα 

κλπ. που αποτελούσαν βασικό στοιχείο της μεταρρυθμιστικής κίνησης των «Νέων Μαθηματικών».  

Με το άρθρο αυτό, ολοκληρώνεται ένας κύκλος ποιοτικής αναβάθμισης του «Παραρτήματος του 

Δελτίου». Στα επόμενα τεύχη, η προσπάθεια αυτή ανακόπτεται και δημοσιεύονται και πάλι αυτοτελή 

 
93Είναι αξιοσημείωτο ότι το άρθρο αυτό είναι ανυπόγραφο, εντούτοις όταν δημοσιεύτηκε με τη μορφή τομιδίου είχε την 
υπογραφή του Νίκου Μιχαλόπουλου. Πιθανώς αυτό οδηγεί τον Ωραιόπουλο (1988: 87) να υποθέσει ότι: «Τα άρθρα αυτά 
«της μόδας» είναι ανυπόγραφα και μάλλον ανήκουν στον Ν. Μιχαλόπουλο». 
94Κατά την έκδοση του άρθρου, μεσολάβησε μέσα στο καλοκαίρι ο θάνατός του προέδρου της ΕΜΕ. Αποτέλεσμα αυτού 
είναι μάλλον και το απότομο κλείσιμο, χωρίς εφαρμογές και βιβλιογραφία, που υπήρχαν στο προηγούμενο άρθρο «Περί 
συνόλων».  
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διδακτικά άρθρα (ένα άρθρο ανά τεύχος), ενώ εμφανίζονται σποραδικά95 βιογραφίες σημαντικών 

μαθηματικών.  

Η δημοσίευση των ομιλιών από τις τελετές βράβευσης του διαγωνισμού 

Από το 1966 ξεκινά η δημοσίευση στο Παράρτημα του Δελτίου των ομιλιών που εκφώνησαν τα στελέχη 

της ΕΜΕ στις τελετές βράβευσης για τους Πανελλήνιους Μαθητικούς Διαγωνισμούς που διενεργούνταν 

τον Μάιο κάθε έτους μεταξύ τελειόφοιτων του Γυμνασίου. Στις τελετές αυτές, κύριοι ομιλητές ήταν ο 

εκάστοτε πρόεδρος και ο εκάστοτε γενικός γραμματέας της ΕΜΕ, ενώ συνήθως συμμετείχε και 

εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας ο οποίος παρέδιδε και τα βραβεία στους αριστεύσαντες.  

Από τις ομιλίες, ξεχωρίζουν αυτές του ΓΓ της ΕΜΕ Αρ. Πάλλα λόγω έκτασης αλλά και λόγω της 

ποιότητας των πληροφοριών που αναδεικνύονται. Πριν προχωρήσουμε στην συνοπτική ανάλυση των 

ομιλιών όπως αυτές δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό, και από τις οποίες μπορούν να εξαχθούν ορισμένα 

συμπεράσματα για τις παρεμβάσεις της ΕΜΕ στα ζητήματα μαθηματικής εκπαίδευσης, είναι αναγκαίο 

να προταθεί μια ερμηνεία όσον αφορά τους λόγους που οδήγησαν στην δημοσίευση τους. 

Αρχικά, το κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο της δημοσίευσης των ομιλιών έχει χαρακτηριστικά αστάθειας, 

καθώς η χώρα έχει διέλθει από τα γεγονότα της κρίσης του Ιουλίου του 1965, που έμειναν γνωστά ως 

Ιουλιανά και τα οποία σημάδευσαν την κοινωνική και πολιτική ζωή του τόπου. Επιπλέον, όπως ήδη 

είδαμε, κρίσιμες όψεις της μεταρρύθμισης των «Νέων Μαθηματικών» αλλά και της μεταρρύθμισης του 

1964, καρκινοβατούσαν ή ανατρέπονταν λόγω της υπερίσχυσης των συντηρητικών στοιχείων στο 

πολιτικό σκηνικό και στα θεσμικά όργανα της εκπαίδευσης. Με την ευκολία των μεταγενέστερων 

παρατηρητών, αξίζει να σημειώσουμε ότι η εξέλιξη αυτής της κατάστασης οδήγησε στην επιβολή της 

δικτατορίας των συνταγματαρχών. Σε κάθε περίπτωση, το κοινωνικό και πολιτικό σκηνικό επέβαλε μια 

ιδεολογική επένδυση της εκσυγχρονιζόμενης μαθηματικής εκπαίδευσης, που γινόταν πιο έντονη λόγω 

του κλονισμού της θέσης των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών96. Τέλος, δεν μπορεί να αποκλειστεί το 

ενδεχόμενο των προσωπικών στρατηγικών ορισμένων στελεχών της ΕΜΕ, καίτοι οι μετέπειτα εξελίξεις 

δεν επιβεβαιώνουν ευθέως κάτι τέτοιο. 

 
95Για παράδειγμα, στα τεύχη 169 (Μάιος 1966) και 172 (Οκτώβριος 1966). 
96 Βλ. παράγραφο: «Η ανεπίλυτη αντίφαση», σελ. 77 – 79. 
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Από την ανάλυση των δημοσιευμένων ομιλιών έχει διαπιστωθεί ένα σύνολο ιδεολογικών και 

επιστημολογικών συνιστωσών που διατρέχει το λόγο των στελεχών της ΕΜΕ, και το οποίο μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την ευρύτερη ερμηνεία των εξελίξεων της συγκεκριμένης περιόδου. Το σύνολο αυτό 

ενέχει άξονες όπως ο μαθηματικός πλατωνισμός97, η εθνικιστική χροιά, ο τεχνοκρατισμός και ο 

αριστοκρατισμός. Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε αναλυτικότερα καθέναν από τους άξονες αυτούς. 

Το επιστημολογικό πλαίσιο που κωδικοποιείται ως Μαθηματικός Πλατωνισμός  (Αναπολιτάνος, 1985; 

Μητρογιαννοπούλου, 2001; Penrose, 2005) εκκινά στην Αρχαία Ελλάδα, και υποστηρίζει ότι οι 

μαθηματικές προτάσεις δεν αναφέρονταν σε φυσικά αντικείμενα αλλά σε ορισμένες ιδεατές οντότητες, 

οι οποίες υφίστανται στον πλατωνικό κόσμο των μαθηματικών μορφών. Επομένως, η μαθηματική 

εργασία αφορά την κατασκευή μαθηματικών μοντέλων περιγραφής αυτού του πλατωνικού κόσμου. Με 

άλλα λόγια, ο μαθηματικός προσπαθεί να προσεγγίσει τα μαθηματικά που υπάρχουν, ανεξάρτητα από 

την ύπαρξη του ίδιου. Συνεπώς, η μαθηματική δραστηριότητα σχετίζεται και με την πνευματική και 

ηθική ανύψωση. Αντίστοιχα, ο μαθηματικός πλατωνισμός σχετίζεται με τον αριστοκρατισμό, δηλαδή 

στην αντίληψη ότι μόνο λίγοι εκλεκτοί έχουν τη δυνατότητα να θεραπεύουν αυτή την επιστήμη, και 

άρα επιφορτίζονται με το ιερό καθήκον την καλλιέργειας αυτού του ταλέντου τους. Με αυτό τον τρόπο, 

υποτίθεται ότι διαμορφώνεται μια πνευματική ελίτ που καλείται να καθοδηγήσει το σύνολο της 

κοινωνίας προς την πρόοδο.  

Χαρακτηριστικά παραδείγματα που αποκαλύπτουν αυτές τις αντιλήψεις εντοπίζονται στις ομιλίες του 

προέδρου της ΕΜΕ και ακαδημαϊκού, Ι. Ξανθάκη:  

«Αλλά τα μαθηματικά δεν είναι μόνον ένα πολύτιμον όργανον ερεύνης διά τους 

προαναφερθέντας επιστήμονας [φυσικούς, μηχανικούς, ακόμα και νομικούς κ.α.], είναι κυρίως 

μια αυτοτελής επιστήμη, αυστηρά μεν αλλά και γοητευτική, απαιτητική αλλά γεναιόδωρος εις 

εκείνους που έχουν το θείον χάρισμα να την θεραπεύουν εις τα υψηλάς και απροσπελάστους 

δια τους κοινούς θνητούς σφαίρας» (Ξανθάκης, 1966: 74). 

 
97Το σημείο αυτό αναφέρεται ως αντίφαση από τον Καστάνη (1986).  Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το επιστημολογικό πλαίσιο στο 
οποίο βασίστηκε η μεταρρύθμιση των νέων μαθηματικών, ο στρουκτουραλισμός, έχει αντιπλατωνικό προσανατολισμό. Η 
σύζευξη των δύο προσεγγίσεων στην ελληνική περίπτωση είχε ως συνέπεια την «καταστροφή της επιστημολογικής 
συνοχής» (Καστάνης, 1986: 13). 
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«[Οι] μεγάλοι μαθηματικοί γεννώνται όπως γεννώνται και οι μεγάλοι ποιηταί. Είναι τα σπάνια 

και πολύτιμα δώρα της δημιουργίας προς το γένος των ανθρώπων» (Ξανθάκης, 1966: 74). 

«Σεις, απόγονοι των γιγάντων εκείνων της μαθηματικής σκέψεως [του Πυθαγόρα και του 

Ευκλείδη] οφείλετε να συνεχίσητε την ευγενή αυτήν παράδοσιν» (Ξανθάκης, 1967: 11). 

«Μόνον από την βαθείαν επιστημονικήν έρευναν πηγάζει η αξιόλογος γνώσις. Γνώσις δε 

σημαίνει Δύναμις. Εαν δε εις την γνώσιν προσθέσωμεν και την αρετήν τότε λαμβάνομεν την 

ιδανική εξίσωσιν:  

𝛤𝜈 +  𝛢𝜌 =  𝛥2. 

Γνώσις + Αρετή ίσον δύναμις εις το τετράγωνον. Την εξίσωση ταύτην πρέπει να έχητε πάντοτε 

προ οφθαλμόν. Εις την εξίσωσιν ταύτην η δύναμις λαμβάνει παντοτε θετικάς τιμάς και 

ουδέποτε αρνητικάς. Είναι δύναμις αγαθοποιός και ουδέποτε καταστρεπτική» (Ξανθάκης, 1967: 

11). 

Ένα ιδεολογικό υποσύνολο που εντοπίζεται σε όλες τις ομιλίες είναι ο εθνικισμός. Ο εθνικισμός 

στηρίζεται στην προώθηση μιας εθνικής ταυτότητας και εστιάζει στη διατήρηση αυτής και στα οφέλη 

της συμμετοχής των πολιτών στο έθνος (Hill et al., 2000). Στην ελληνική περίπτωση, η υιοθέτηση του 

Μαθηματικού πλατωνισμού είχε και έναν εθνικιστικό χαρακτήρα, διότι γινόταν αντιληπτή ως εθνικό 

καθήκον.  

Επιπλέον, η μαθηματική δραστηριότητα αποκτούσε χαρακτηριστικά αρμού στο μεταπολεμικό 

συγκείμενο. Με άλλα λόγια, αφ’ ενός η ενασχόληση με τα μαθηματικά επιτελούσε το εθνικό καθήκον 

των Ελλήνων απέναντι στους αρχαίους προγόνους τους, και αφ’ ετέρου η επιστημονική και ειδικότερα 

η μαθηματική εκπαίδευση αποτελούσε στο πλαίσιο του τεχνοκρατισμού (βλ. Κεφάλαιο 2) εθνικό 

καθήκον, αφού θεωρούνταν πλέον απαραίτητη για την πρόοδο και την ανάπτυξη. Αυτή την αντίληψη 

περιγράφει πολύ παραστατικά ο Ι. Ξανθάκης στο παρακάτω απόσπασμα:  

«[Δ]εν είναι μόνον λόγοι Εθνικής Ιστορικής παραδόσεως που μας επιβάλλουν την καλλιέργειαν 

της μαθηματικής επιστήμης που εθεμελιώθη εις την χώραν μας από τον Πυθαγόρα και τον 
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Ευκλείδη, αλλά και λόγοι επιτακτικής ανάγκης, διότι τα μαθηματικά κατέχουν σήμερον εις τας 

συγχρόνους θετικάς επιστήμας και την σύγχρονο τεχνολογίαν απολύτως εξέχουσαν θέσιν» 

(Ξανθάκης, 1966: 73). 

Αντίστοιχα, είναι χαρακτηριστική η αποστροφή του ΓΓ της ΕΜΕ, Αρ. Πάλλα στην τελετή βράβευσης για 

τον διαγωνισμό του 1967:  

«Η ελληνική φυλή είναι η προνομιούχος φυλή θεία βουλήσει, είναι η φυλή η οποία αναγεννάται 

από της τέφρας της, είναι η φυλή, η οποία ουδέποτε δαμάζεται, αλλά πάντοτε είναι επί 

κεφαλής όλων των ωραίων ιδεών, τας οποίας χαρακτηριστικώς έχει επισημάνει ο μέγιστος των 

φιλοσόφος, ο Θείος Πλάτων» (Πάλλας, 1967: 19). 

Βεβαίως, ο υπερβάλλον ζήλος που επιδεικνύει ο Αρ. Πάλλας για την ανάδειξη της ανωτερότητας του 

ελληνικού έθνους τον οδηγεί ακόμα και στον μεταφυσικό ανορθολογισμό, που εκφεύγει του 

ενθουσιασμού για τις πρωτοφανείς τεχνολογικές προόδους της εποχής, όταν, απευθυνόμενος στους 

βραβευθέντες, αναφέρει: 

«Εάν σεις συνεχίσητε την προσπάθειά σας με τον αυτόν ζήλον, με τον οποίον αρχίσατε, τότε η 

Ελλάς έχει πνευματικούς ολυμπιονίκας, τα τείχη τότε είναι άχρηστα, η Ελλάς φρουρείται 

ισχυρώτατα και είναι ανταξία των αρχαίων αυτής προγόνων, προ των οποίων αποκαλύπτεται 

μέχρι σήμερον και θα αποκαλύπτεται εις τους αιώνας όχι μόνο ολόκληρος η ανθρωπότης του 

πλανήτου μας, αλλά και ο κόσμος των άλλων πλανητών, με τον οποίον συντόμως θα έλθωμεν 

εις επαφήν» (Πάλλας, 1967: 19). 

O Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός 

Από το 1961 αναθερμαίνεται ο θεσμός του πανελληνίου μαθητικού διαγωνισμού, με νέους όρους αυτή 

τη φορά. Όπως έχει ήδη σημειωθεί, η Εταιρεία άρχισε το 1951 την διοργάνωση του πανελλήνιου 

μαθητικού διαγωνισμού, που διοργάνωνε προπολεμικά (βλ. Κεφάλαιο 1). Ωστόσο, το πλαίσιο της 

δεκαετίας του 1960, ο διαγωνισμός αποκτά νέο περιεχόμενο, διευρύνοντας κατά πολύ το κατά βάση 

χρησιμοθηρικό χαρακτήρα των προπολεμικών διοργανώσεων, οι οποίες αποσκοπούσαν στην παροχή 

κινήτρων για την συστηματικότερη ενασχόληση με τα μαθηματικά. Από το 1961, αυτή η θεώρηση 
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τροποποιείται σημαντικά και αναπλαισιώνεται στο ιδεολογικό και κοινωνικό συγκείμενο που έχει ήδη 

περιγραφεί. Η πιο προφανής ένδειξη αυτής της τροποποίησης, εμφανίζεται στις σελίδες του 

«Παραρτήματος του Δελτίου» όπου δημοσιεύεται η ανακοίνωση και ο κανονισμός διεξαγωγής του 

διαγωνισμού του 196198. Συγκεκριμένα, διαβάζουμε στη ανακοίνωση του ΔΣ της ΕΜΕ (1961: 170): 

«Αν η οργάνωσις τοιούτου διαγωνισμού εθεωρείτο προπολεμικώς διά την ΕΜΕ ως εξυπηρετική 

της προαγωγής των σκοπών της, εις την σύγχρονον εποχήν της προβολής του τεχνικού 

πολιτισμού και του διεθνούς αιτήματος […] κατά το οποίον αναγνωρίζεται ως καθήκον των 

διδασκόντων τα Μαθηματικά, η ανάδειξις των παρουσιαζόντων ιδιαιτέραν κλίσιν μαθητών, 

είναι δι’ ημάς τους Έλληνας εθνικόν καθήκον η διά παντός μέσου δημιουργία μεταξύ της 

νεολαίας μας μεγάλων ομάδων μαθητών, εκ των οποίων θα αναδειχθούν οι αυριανοί μύσται 

της ωραιοτέρας των Επιστημών, της Μαθηματικής Επιστήμης, συνεχισταί της επιδόσεως των 

πρώτων Μαθηματικών της αρχαιότητος, των Ελλήνων». 

Στο απόσπασμα αυτό, που δημοσιεύεται καθ’ όλη την περίοδο από το 1961 έως το 1968 (βλ. 

Θωμαϊδης, 1991) είναι ιδιαίτερα εμφανείς οι επιρροές της θεωρίας του ανθρώπινου κεφαλαίου, του 

αριστοκρατισμού και του εθνικισμού της συνέχειας του έθνους. Όπως αναφέρθηκε ήδη για τη 

μαθηματική εκπαίδευση, έτσι και για τον διαγωνισμό, η ΕΜΕ φροντίζει να τον θέσει σε θέση κεντρική 

ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν των Ελλήνων και στο ευοίωνο μέλλον της επιστημονικής – τεχνικής και 

οικονομικής προόδου. Επιπλέον, ομολογείται ο χρησιμοθηρικός χαρακτήρας του διαγωνισμού 

προπολεμικά, και η ουσιαστική του αναβάθμιση στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Εταιρείας. 

Ενδεικτική αυτής της αναβάθμισης είναι και η αλματώδης αύξηση των συμμετεχόντων μαθητών: ενώ 

 
98Συγκρίνοντας τον προπολεμικό (ΕΜΕ, 1937α) και τον μεταπολεμικό (ΕΜΕ, 1961) κανονισμό του διαγωνισμού, αρχικά, 
παρατηρούμε μια σημαντική διαφορά αφορά τα χαρακτηριστικά των μαθητών που μπορούσαν να πάρουν μέρος. 
Προπολεμικά, υπήρχε δυνατότητα συμμετοχής μόνο σε μαθητές της Ε και της ΣΤ των Γυμνασίων και της Δ, Ε και ΣΤ των 
Πρακτικών Λυκείων οι οποίοι ήταν συνδρομητές στο «Παράρτημα του Δελτίου», ενώ μεταπολεμικά μπορούσαν να 
συμμετάσχουν μόνο οι μαθητές και οι μαθήτριες της ΣΤ (τελευταίας) τάξης των Γυμνασίων (κλασικό ή πρακτικό τμήμα) οι 
οποίοι στο πρώτο εξάμηνο έλαβαν τουλάχιστον 15 στο μάθημα των Μαθηματικών. Επιπλέον, μεταπολεμικά καθορίστηκαν 
διάφορα ζητήματα του κανονισμού όπως η επιτροπή κατάρτισης των θεμάτων του διαγωνισμού, η χρονική διάρκεια της 
εξέτασης, η κατάρτιση επιτροπών διενέργειας του διαγωνισμού, η μεθοδολογία της διόρθωσης, και το ύψος των 
χρηματικών βραβείων ανά κατηγορία. Προπολεμικά, υπήρχαν προβλέψεις υπέρ του αδιάβλητου της διαδικασίας, αλλά δεν 
υπήρχε τόσο εκτεταμένος καθορισμός των επιμέρους σταδίων διενέργειας του διαγωνισμού, δείγμα ίσως της μικρότερης 
έκτασης του διαγωνισμού αλλά και του σχολικού δικτύου. 
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τη δεκαετία του 1950 συμμετείχαν 200 – 400 μαθητές και μαθήτριες, στα τέλη της δεκαετίας του 1960 

η συμμετοχή φτάνει τις 2000 (Ωραιόπουλος, 1988). 

Αντιδράσεις στις μεταρρυθμίσεις 

Όπως περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι μεταρρυθμιστικές κινήσεις στην Ευρώπη δεν 

συνοδεύτηκαν από σημαντικές αντιδράσεις. Μάλιστα, η έντασή τους ήταν ακόμα μικρότερη από εκείνη 

που αναπτύχθηκε στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Αυτό κάνει φανερή την πολύ ευρεία επίδραση των 

επιστημολογικών στοιχείων που χαρακτήρισαν τις μεταρρυθμίσεις αλλά και το γεγονός ότι ακόμα και 

αν δεν υπήρχαν τέτοιου είδους δεσμεύσεις, η έκφραση αντίθεσης στις επικείμενες μεταρρυθμίσεις 

προσέκρουε στο ειδικό βάρος που είχαν αποκτήσει τα μαθηματικά και ευρύτερα οι επιστήμες και η 

επιστημονική εκπαίδευση στο μεταπολεμικό συγκείμενο του διακρατικού ψυχρού ανταγωνισμού. Η 

εικόνα αυτή βρίσκει την αντανάκλασή της και στην περίπτωση της Ελλάδας. 

Ωστόσο, στη χώρα μας η μαθηματική εκπαίδευση τεμνόταν με ιδεολογικά σύνολα όπως το εθνικό 

μεγαλείο, ο πατριωτισμός, ο εθνικισμός και η συνέχεια του Έθνους. Συνεπώς, οι μεταρρυθμίσεις των 

«νέων μαθηματικών» που στόχευαν σε μία ευρεία αναπλαισίωση και έναν ραγδαίο εκσυγχρονισμό της 

μαθηματικής εκπαίδευσης ήταν αναμενόμενο να συναντήσουν ισχυρές αντιδράσεις. 

Όπως έχει αναφερθεί, οι προσπάθειες της ΕΜΕ και των κορυφαίων στελεχών της να παρουσιάσουν ως 

εθνικό καθήκον την προώθηση και εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων αυτών είχαν ευρεία αποτελέσματα, 

σε βαθμό που καθόρισαν τους όρους του διαλόγου καθ’ όλη τη δεκαετία του 1960. Με άλλα λόγια, η 

αρχική επιχειρηματολογία των στελεχών της ΕΜΕ, με προεξάρχοντα τον πρόεδρό της, Ν. Μιχαλόπουλο, 

σε συνδυασμό με το ευρύτερο κλίμα της εποχής, ήταν τόσο ισχυρή που δυσχέραινε οποιαδήποτε 

πιθανή άσκηση κριτικής. 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, για αυτό το συγκεκριμένο ρεύμα σκέψης η μαθηματική εκπαίδευση 

αποκτούσε χαρακτηριστικά συνδέσμου ανάμεσα στο ένδοξο παρελθόν της Αρχαίας Ελλάδας και στο 

καθ’ όλα ευοίωνο μέλλον που υποσχόταν η τεχνική και επιστημονική πρόοδος και η ένταξη της χώρας 

στην Κοινή Αγορά: 
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«Η απλή εκ του μακρόθεν παρακολούθησις της σεισμικής δονήσεως δεν είναι δι’ ημάς τους 

Έλληνας νοητή ούτε από απόψεως επιστημονικής ενημερότητος ούτε από απόψεως 

καταγωγής» (Μιχαλόπουλος, 1960: 95) 

«Πώς λοιπόν είναι δυνατόν εις την εποχήν μας, την εποχήν της δυναμικής προόδου της τεχνικής 

της απαιτούσης τας μεθόδους ερεύνης των μοντέρνων Μαθηματικών, να εγκαταλείψωμεν την 

μόρφωσιν του πολιτισμένου συνανθρώπου μας [για την οποία «εθεωρήθησαν απαραίτητα» τα 

Μαθηματικά];» (Μιχαλόπουλος, 1962: 99) 

Επιπλέον, οι συνδέσεις αυτές γίνονται εμφανείς στο απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου του 

Παναγάκη:  

«Αλλά και η εν Ελλάδι κατά τα τελευταία έτη παρατηρουμένη ιδιαιτέρα φροντίς της Πολιτείας 

διά την προαγωγήν των Μαθηματικών και Θετικών Επιστημών και της Τεχνολογίας, αποτελεί 

άκρως ενθαρρυντικόν προμήνυμα λαμπρού μέλλοντος διά την χώραν μας. Η καλλιέργεια των 

Μαθηματικών ασφαλώς θα οδηγήσει εις την αναβίωσιν ενός εξόχως Ελληνικού Μεγαλείου και 

μιας νέας «Χρυσής Εποχής των Ελληνικών Μαθηματικών» η δε ανάπτυξις του Τεχνικού μας 

Πολιτισμού θα εξασφαλίση βασικήν προϋπόθεσιν εκπληρώσεως των Ιδανικών όπως τα 

εχάραξεν ο Ελληνο-Χριστιανικός μας Πολιτισμός» (Παναγάκης οπ. αναφ. Θωμαϊδης, 1991). 

Βεβαίως, η σύνδεση αυτή ήταν καθαρά ιδεολογικού χαρακτήρα, καθώς στην πραγματικότητα, η 

μεταρρυθμιστική κίνηση των «Nέων Mαθηματικών» όχι μόνο δεν είχε σχέση με τα Αρχαία Ελληνικά 

Μαθηματικά, αλλά επιπλέον ερχόταν σε ευθεία αντίθεση με την παραδοσιακή Ευκλείδεια Γεωμετρία 

ως σχολικό μάθημα (Θωμαϊδης, 1991). 

Η αντιπαράθεση Μπούσγου – Σταμάτη99 

Η πρώτη ουσιαστική αντίρρηση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα εκφράστηκε από τον 

Ευ. Σταμάτη, ο οποίος ήταν διεθνούς κύρους ιστορικός των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, αν και 

 
99Ίσως φανεί περίεργη επίλογή η συγκεκριμένη τιτλοφόρηση, ιδιαίτερα την στιγμή που δεν υπάρχουν άλλοι παρόμοιοι τίτλοι 
στο κεφάλαιο. Η επιλογή αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη αντιπαράθεση ήταν η μοναδική που εντοπίζεται 
στον Τύπο της εποχής και ως εκ τούτου έχει βαρύνουσα σημασία. 
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δεν ήταν μαθηματικός ο ίδιος. Η συλλογιστική που ανέπτυξε σε άρθρο του το 1963100, εκκινούσε από 

το μεγαλείο των αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών, συνέχιζε στην αμφισβήτηση της εκπαιδευτικής 

αξίας της θεωρίας συνόλων, για να καταλήξει:  

«Εξ’ άλλου τονίζεται ότι ασχέτως προς τας αντινομίας της θεωρίας των Συνόλων, το γεγονός ότι 

μόνον 4 επί τοις χιλίοις περίπου των μαθητών των Γυμνασίων όλου του κόσμου σπουδάζουν 

μαθηματικά εις το Πανεπιστήμιον, έχει επισύρει την προσοχήν διακεκριμένων Εκπαιδευτικών 

της Δυτικής Ευρώπης, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι λίαν επιβλαβές να παραμελείται η 

μαθηματική προπαιδεία των μαθητών χάριν των λεγομένων συγχρόνων δήθεν μαθηματικών, 

των οποίων η αξία και η αλήθεια αμφισβητούνται υπό πολλών» (Σταμάτης οπ. αναφ. Τουμάσης, 

1989: 307 – 308). 

Η αντίδραση στις θέσεις του Σταμάτη εκφράστηκε στο ίδιο περιοδικό από τον μαθηματικό Γ. Μπούσγο, 

ο οποίος σε μια σειρά άρθρων του, επιτέθηκε και προσωπικά στον Σταμάτη, ενώ έθεσε και όρους για τη 

συμμετοχή στην συζήτηση περί των μεταρρυθμίσεων:  

«Ορθώς ο κ. Σταμάτης ανεγνώρισε προσωπικήν επίθεσιν διότι τώρα πλέον κατέστη φανερόν ότι 

είναι ο μόνος, και μάλιστα χωρίς να είναι μαθηματικός, ο οποίος εξεστράτευσε κατά της 

αναπροσαρμογής των Σχολικών μαθηματικών [...] βεβαίως εις το ζήτημα των Σχολικών 

μαθηματικών όχι μόνον επιτρέπεται, αλλά και επιβάλλεται η συζήτησις μεταξύ επιστημόνων. 

Υπό τας εξής όμως ικανάς και αναγκαίας συνθήκας: α) να είναι μαθηματικοί, β) να έχουν καλώς 

μελετήσει τους νεώτερους κλάδους των μαθηματικών (Σύνολα, Διανυσματική Αλγεβρα, 

Στατιστική και πιθανότητες, Συμβολική λογική), γ) να είναι καλώς ενήμεροι επί του ποία 

ακριβώς είναι η νέα ύλη και η μέθοδος δομής των Σχολικών Μαθηματικών» (Μπούσγος οπ. 

αναφ. Τουμάσης, 1989: 308 – 309). 

Με αυτό τον καθόλου τιμητικό τρόπο αποκλείστηκε ο μόνος ουσιαστικός επικριτής της μεταρρύθμισης 

από τον δημόσιο διάλογο. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειωθεί ότι βασικά επιχειρήματα υπέρ ή 

κατά της υιοθέτησης των μεταρρυθμίσεων ήταν η ευθυγράμμιση ή η αντίφαση στο χαρακτήρα των 

αρχαίων ελληνικών μαθηματικών και ειδικότερα της ευκλείδειας γεωμετρίας. Έτσι, αποτυπώνεται η 

 
100Το άρθρο δημοσιεύτηκε στο «Δελτίο της ΟΛΜΕ» υπό τον τιτλο: «Περί του μαθηματικού Ευκλείδου», στις 25/11/1963. 
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ανωριμότητα της μαθηματικής κοινότητας εκείνης της περιόδου, καθώς τα επιχειρήματα που 

ανταλλάσσονται ήταν μάλλον άσχετα με την μαθηματική εκπαίδευση προς όφελος της οποίας 

προωθούνταν οι μεταρρυθμίσεις.  

Αξίζει να σημειωθεί επιπλέον ότι οι όροι του πρότεινε ο Μπούσγος για την συμμετοχή στην συζήτηση 

απέκλειαν τη μεγάλη μάζα των μαθηματικών, που δεν είχε καν παρακολουθήσει σχετικά μαθήματα στο 

Πανεπιστήμιο (Τουμάσης, 1989). 

Η περίοδος 1964 – 1967: βίαιη ανακοπή μιας διαδικασίας που έμεινε μετέωρη 

Το τρίτο συνέδριο της ΕΜΕ 

Τον Μάιο του 1964, ενώ η πειραματική διαδικασία που διενεργούσε η Επιτροπή ολοκλήρωνε τον 

δεύτερο χρόνο εξέλιξης και ενώ κυοφορούνταν η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, η ΕΜΕ 

διοργάνωσε το τρίτο συνέδριό της, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Οι ομιλίες αφορούσαν κυρίως 

καθαρά μαθηματικά θέματα (15 εισηγήσεις), αλλά υπήρχαν και παιδαγωγικά – εκπαιδευτικά θέματα (4 

εισηγήσεις και μία υποδειγματική διδασκαλία)101. Για το συνέδριο αυτό, το κορυφαίο στέλεχος της 

ΕΜΕ, Αρ. Πάλλας θα πει αργότερα: «Η Εταιρεία δια του Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης το 1964 ετόνισεν 

ότι τα νέα Μαθηματικά πρέπει να εισαχθούν με συνταγήν. Δυστυχώς δεν εισακούσθη»102 (Πάλλας, 

1967: 13) (βλ. και σελ. 129). 

Στην ομιλία του γενικού επιθεωρητή των Μαθηματικών και ειδικού γραμματέα της ΕΜΕ, Ι. Παπαδάτου, 

ο εισηγητής, αφού επισημάνει ότι «το ΔΣ της ΕΜΕ μου ανέθεσε να μιλήσω για το ωρολόγιο και 

αναλυτικό πρόγραμμα των Μαθηματικών» (Παπαδάτος, 1964: 152), διατυπώνει τις θέσεις της ΕΜΕ 

γύρω από τις εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που κυοφορούνταν από την κυβέρνηση της Ένωσης 

Κέντρου, και προχωρά στο ζήτημα της μαθηματικής εκπαίδευσης. 

 
101Είναι ενδιαφέρον ότι στις μισές εισηγήσεις οι ομιλητές επιλέχθηκαν, σύμφωνα με τις αρχικές δηλώσεις τους, ex officio 
από την Εταιρεία. Για παράδειγμα, ο γενικός επιθεωρητής των Μαθηματικών, Ι. Παπαδάτος επισημαίνει ότι όσα θα 
επακολουθήσουν «δεν είναι μόνο δικές μου γνώμες. Είναι στηριγμένα στις συζητήσεις και αποφάσεις των Γενικών 
Συνελεύσεων της Εταιρείας» (Παπαδάτος, 1964: 152). 
102Αντίστοιχη διατύπωση θα χρησιμοποιήσει και τον επόμενο χρόνο στην εκδήλωση βράβευσης για τον διαγωνισμό: 
«Υπογραμμίζομεν ότι η Εταιρεία διά του Πανελληνίου Συνεδρίου Θεσσαλονίκης το 1964 ετόνισενότι τα νέα Μαθηματικά 
πρέπει να εισαχθούν αλλά με ωρισμένας προϋποθέσεις. Δυστυχώς δεν εισακούσθη» (Πάλλας, 1968: 14). 
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Ακολουθώντας την εξέλιξη των αντιλήψεων και το βηματισμό που περιγράφηκε στο Κεφάλαιο 2, ο 

Παπαδάτος, δεν ασχολείται τόσο με την επιχειρηματολογία υπέρ της ανάγκης εκσυγχρονισμού των 

σχολικών μαθηματικών σύμφωνα με τις διακηρυγμένες αρχές του συνεδρίου του Royaumont, αν και 

δεν παραλείπει να χρησιμοποιήσει δηλώσεις δύο κορυφαίων μαθηματικών που ταυτίστηκαν με την 

μεταρρύθμιση των «νέων μαθηματικών»: 

«Ο καθηγητής Στόουν σε πρόσφατη διάλεξή του στην αίθουσα της ΕΜΕ είπε ότι πολλά 

μαθήματα που σήμερα διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο πρέπει να μεταφερθούν στο Γυμνάσιο. 

Δε φοβάται τη διανοητική ικανότητα των παιδιών. Υποστηρίζει ότι παιδιά των 12 ετών μπορούν 

να αφομοιώσουν και δευτεροβάθμιες εξισώσεις, κατάλληλα προσφερόμενες» (Παπαδάτος, 

1964: 155). 

«Ο Βέλγος καθηγητής Servais στο διεθνές μαθηματικό συνέδριο του ΟΟΣΑ που έγινε στην 

Αθήνα τον περασμένο Νοέμβριο ύστερα από μια υποδειγματική διδασκαλία που άκουσε, είπε 

για τους μαθητές μας: «όταν έχουμε μαθητές τόσο προηγμένους και δεν προσφέρουμε σ’ 

αυτούς ότι πρέπει, εγκληματούμε κατά της κοινωνίας» (Παπαδάτος, 1964: 155). 

Στις αποστροφές αυτές, αντηχούν οι παιδαγωγικές αρχές του Bruner, αλλά και η αντίληψη για τα 

μαθηματικά ως βασικό άξονα γύρω από τον οποίο θα περιστραφεί η τεχνολογική και οικονομική 

ανάπτυξη (βλ. Κεφάλαιο 2).  

Επιπλέον, αναφέρεται στην πειραματική διαδικασία της Επιτροπής (Παπαδάτος, 1964: 155): 

«Το πείραμα που από δύο χρόνια τώρα γίνεται σε δέκα γυμνάσια του κράτους δείχνει ότι δεν 

είναι τα παιδιά που θα μας εμποδίσουν να προχωρήσουμε σε γενναίες λύσεις.  

Πιστεύω ότι η διδασκαλία που θα ακούσετε αύριο θα σας πείσει. Όσοι διδάσκουν στα Πρακτικά 

τμήματα το νέο πρόγραμμα, βλέπω με πόση ευκολία τα παιδιά καταπιάνονται με αναλυτική 

Γεωμετρία, ανάλυση, διανυσματικό και με τις μοντέρνες έννοιες». 

Στη συνέχεια, ο εισηγητής προτείνει μια συγκεκριμένη διάρθρωση για το νέο πρόγραμμα, θέτοντας 

ορισμένους όρους για την ευόδωση της μεταρρυθμιστικής κίνησης, όπως η απαραίτητη παρουσία της 
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Εταιρείας στις επιτροπές κατάρτισης των προγραμμάτων, η ύπαρξη ολοκληρωμένων και συχνά 

μετεκπαιδευομένων επιστημόνων και η ύπαρξη κατάλληλων διδακτικών εγχειριδίων. 

Αξίζει να σημειωθεί η ευθυγράμμιση των πορισμάτων του συνεδρίου με εκείνα του συνεδρίου του 

ΟΟΣΑ στην Αθήνα, τον Νοέμβριο του 1963 (OECD, 1964). Υπενθυμίζεται ότι στο συνέδριο αυτό οι 

συζητήσεις αφορούσαν την πρόοδο που σημειωνόταν στις μεταρρυθμίσεις σε κάθε επιμέρους χώρα 

που συμμετείχε στο πρόγραμμα, βάσει των αρχών και των κατευθύνσεων που είχαν ήδη διατυπωθεί, 

επεξεργαστεί και αποκρυσταλλωθεί στα προηγούμενα συνέδρια που διοργάνωσε ο ΟΟΣΑ στο 

Royaumont το 1959 και στο Dubrovnik το 1961. 

Τέλος, η ΕΜΕ συνέχιζε να καλεί ξένους καθηγητές στη χώρα μας για την διοργάνωση διαλέξεων. Το 

1964 ο πρόεδρος του ICMI Marshall Stone επισκέφτηκε ξανά την Ελλάδα, και έδωσε διάλεξη με θέμα: 

«Περί του πώς είναι δυνατόν όσα οι νέοι μανθάνουν εις τα 24 έτη να τα μανθάνουν εις τα 18 έτη» 

(Πάλλας, 1969: 41). 

Η επόμενη περίοδος 

Με το κλείσιμο της πειραματικής εφαρμογής στην πρώτη βαθμίδα του Γυμνασίου, ξεκίνησε η 

δημοσίευση των αναλυτικών προγραμμάτων. Έτσι, το 1964 δηµοσιεύεται νέο αναλυτικό πρόγραµµα 

για την Α΄ τάξη του Γυµνασίου, ενώ δύο χρόνια αργότερα, δηµοσιεύονται νέα αναλυτικά προγράµµατα 

για τις τρεις πρώτες τάξεις του Γυµνασίου και τις δύο πρώτες τάξεις του Λυκείου (Θωμαϊδης & 

Καστάνης, 2003). 

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι από σχολικό έτος 1964 – 65, δηλαδή 

ενόσω βρισκόταν σε εξέλιξη η πειραματική εφαρμογή, επιτράπηκε η ελεύθερη επιλογή και χρήση 

βιβλίων του εµπορίου που είχαν συγγραφεί σύµφωνα µε τα νέα αναλυτικά προγράµµατα για τις τρεις 

πρώτες τάξεις του Γυµνασίου (Βαϊνάς, 1997; Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003)103. Όσον αφορά τις τρεις 

τελευταίες τάξεις του εξατάξιου Γυμνασίου όπως και το Δημοτικό Σχολείο, ίσχυαν ακόμη τα 

προηγούμενα προγράμματα, καίτοι το Υπουργείο απέστειλε οδηγίες για την προσαρμογή της 

διδασκαλίας στα μοντέρνα Μαθηματικά (Βαινάς, 1997). Σύμφωνα με έναν από τους πρωταγωνιστές της 

 
103Δυστυχώς, δεν βρέθηκαν στοιχεία που να φανερώνουν την κατανομή των επιλογών αυτών. 
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διαδικασίας αυτής, η πρόθεση του Υπουργείου ήταν η σταθεροποίηση των «νέων μαθηματικών» στην 

πρώτη βαθμίδα του Γυμνασίου και η σταδιακή επέκταση των εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων στις 

ανώτερες τάξεις του Γυμνασίου και στο Δημοτικό (Σωτηράκης, 1974). Ωστόσο, οι πολιτικές εξελίξεις και 

η πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου ανέκοψαν τη μεταρρυθμιστική διαδικασία. Παρ’ όλα αυτά, στο 

τέλος του 1966, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκηρύσσει διαγωνισμό για τη συγγραφή των νέων 

εγχειριδίων του Γυμνασίου104 (Κριτικός, 1980; Βαϊνάς, 1997). 

Ωστόσο, η βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος από τη δικτατορία των συνταγματαρχών ακύρωσε τις 

δρομολογημένες εξελίξεις στο πεδίο της εκπαίδευσης. Έτσι, τόσο η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 

1964, όσο και η μεταρρυθμιστική κίνηση των νέων μαθηματικών ανακόπηκε με την ακύρωση του 

διαγωνισμού για τη συγγραφή των νέων βιβλίων (Κριτικός, 1980; Βαϊνάς, 1997). 

Ο απόηχος της πρώτης φάσης της μεταρρύθμισης 

Συμπερασματικά, τόσο το Υπουργείο Παιδείας όσο και η ΕΜΕ υιοθέτησαν εξαρχής τις κατευθύνσεις της 

μεταρρύθμισης των «Nέων Mαθηματικών» και ανέλαβαν την πρωτοβουλία να την προωθήσουν και στη 

χώρα μας. Αρχικά, εκ μέρους μιας μερίδας κορυφαίων στελεχών της ΕΜΕ επιχειρήθηκε η αποσιώπηση 

των πλευρών της μεταρρύθμισης που αντιστρατεύονταν τα θεωρούμενα «Ελληνικά Μαθηματικά» και 

αναπτύχθηκε μία ζωηρή επιχειρηματολογία υπέρ της προέλευσης των «νέων μαθηματικών» από τα 

αρχαία ελληνικά μαθηματικά. Βάσει αυτής της επιχειρηματολογίας, το σύνολο της επιστημονικής και 

της εκπαιδευτικής κοινότητας όφειλε να υιοθετήσει τις εκδιπλούμενες μεταρρυθμίσεις, ειδικά στο 

πλαίσιο της ηγεμονίας της τεχνοκρατικής ιδεολογίας και της ραγδαίας τεχνολογικής και οικονομικής 

ανάπτυξης.  

Η μοναδική αντίρρηση στην μεταρρύθμιση που εμφανίστηκε εξουδετερώθηκε σε όρους οξείας 

πολεμικής. Επομένως, στο πλαίσιο της νεότευκτης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1964, της 

επιτυχίας (;)105 του πειράματος στις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου και της απουσίας ουσιαστικών 

 
104Στο διαγωνισμό έλαβε μέρος και ο Σωτηράκης από κοινού με τον συνεργάτη του Κ. Μπιναρδόπουλο, με τον οποίο είχαν 
συγγράψει βιβλία μαθηματικών για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου σύμφωνα με τα νέα προγράμματα (Κριτικός, 1980; 
Βαϊνάς, 1997). 
105Έχουν διατυπωθεί σημαντικές αμφιβολίες για την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της πειραματικής διαδικασίας που 
εκτυλίχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με ευθύνη της Επιτροπής. Συγκεκριμένα, ο Τουμάσης (1989) αμφισβήτήσε 
τον τρόπο επιλογής των πειραματικών τάξεων και τη διαδικασία αξιολόγησης που ακολουθήθηκε. Επιπλέον, η αδυναμία 
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αντιθέσεων μεταξύ του επιστημονικού κόσμου, θα ήταν επόμενη η ευρεία εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης στο σύνολο των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η διαδικασία προς αυτή 

την εξέλιξη είχε ήδη ξεκινήσει. Ωστόσο, το περιεχόμενο του αναλυτικού προγράμματος δεν είχε 

αποκρυσταλλωθεί. Με άλλα λόγια, οι όροι επίλυσης της αντίφασης ανάμεσα στα «Νέα Μαθηματικά» 

και στη διατήρηση της «ευκλείδειας γεωμετρίας» έμελλε να αποσαφηνιστούν. Ωστόσο, οι πολιτικές 

εξελίξεις των ετών 1965 – 1967 με αποκορύφωμα την επιβολή της δικτατορίας τον Απρίλιο του 1967, 

ανέκοψαν βίαια την κίνηση που είχε αναπτυχθεί. 

H δεύτερη φάση της μεταρρύθμισης: γενικευμένη εφαρμογή 

Κοινωνικό – πολιτικό πλαίσιο και εκπαιδευτική πολιτική 

Η δικτατορία των συνταγματαρχών ανέτρεψε το πολίτευμα την 21 Απριλίου του 1967. Αποτέλεσε ένα 

αυταρχικό καθεστώς που ήρθε σε ρήξη και καταδίωξε τον πολιτικό κόσμο της εποχής και ιδιαίτερα την 

Αριστερά. Προώθησε αλλαγές στους θεσμούς (αποπομπή βασιλιά, υπερεξουσίες προέδρου), στην 

οικονομία (ενίσχυση της σύνδεσης με ξένα κεφάλαια, επενδύσεις υποδομών), στην ιδεολογία 

(εθνικισμός, συντηρητισμός, ελληνοχριστιανικό ιδεώδες).  

Όσον αφορά την εκπαίδευση, το δικτατορικό καθεστώς ανέτρεψε ολοκληρωτικά την μεταρρύθμιση του 

1964 από τις πρώτες κιόλας μέρες της δραστηριότητάς του, επαναφέροντας το εκπαιδευτικό σύστημα 

στο προηγούμενο πλαίσιο και προσανατολισμό (Ανδρέου, 1999; Δημαράς, 2013). Βεβαίως, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, όψεις της μεταρρύθμισης του 1964 είχαν ήδη αρχίσει να ανατρέπονται είτε μέσω 

ακύρωσης είτε μέσω κωλυσιεργιών. Χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα είναι η μη ψήφιση του σχεδίου 

νόμου για την τεχνική εκπαίδευση που είχε κατατεθεί στη Bουλή το 1965 (Ανδρέου, 1999). Η εξέλιξη 

αυτή δεν αποτελεί υποχώρηση της τεχνοκρατικής ιδεολογίας του ανθρώπινου κεφαλαίου που 

ενσωμάτωνε η μεταρρύθμιση του 1964: αντιθέτως, συνιστά μια προσωρινή κίνηση βασισμένη στον 

υπέρμετρο συντηρητισμό των δικτατόρων, η οποία αργότερα θα αντιστραφεί με την υιοθέτηση όψεων 

της μεταρρύθμισης που οι ίδιοι είχαν ανακόψει (Νούτσος, 1978). 

 
ολοκλήρωσης της ύλης και στα τρία χρόνια του πειράματος δεν φάνηκε να προβληματίζει ιδιαίτερα του ιθύνοντες καθώς οι 
πιθανές δεύτερες σκέψεις καθησυχάστηκαν από την επιδίωξη της αύξησης των ωρών διδασκαλίας.  
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Έτσι, με νόμο καταργείται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αργότερα την ίδια χρονιά ψηφίζεται ο Α. Ν. 

129/1967 «περί οργανώσεως της Γενικής Παιδείας» (Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003). Επιπλέον, η 

εκπαιδευτική πολιτική της δικτατορίας καθορίστηκε από κινήσεις όπως η επαναφορά του εξαετούς 

Γυμνασίου, η ίδρυση του Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Συμβουλίου (ΑΕΣ) και η κατάργηση του 

Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου, αλλά με διατήρηση του ελέγχου της διεξαγωγής των εισαγωγικών 

εξετάσεων για τα ΑΕΙ στο Υπουργείο Παιδείας (Νούτσος, 1978; Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003; Δημαράς, 

2013). 

Η μαθηματική εκπαίδευση 

Όπως είναι φανερό, η δικτατορία κινήθηκε επιθετικά εναντίον των βημάτων που είχαν προχωρήσει 

προς τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Εντούτοις, ειδικά όσον αφορά το μάθημα των μαθηματικών 

δεν έγιναν κάποιες σημαντικές αλλαγές που θα μπορούσαν να θεωρηθούν σαν προθέσεις για ανακοπή 

της μεταρρυθμιστικής κίνησης των «νέων μαθηματικών» (Τουμάσης, 1989). Επιπλέον, παρατηρείται 

μια προσπάθεια αναθέρμανσης των «νέων μαθηματικών» και μάλιστα με όρους που δεν είχαν 

εμφανιστεί προδικτατορικά106. Χαρακτηριστικό δείγμα αυτή της διαδικασίας, αποτελεί το γεγονός ότι 

το 1967 προχώρησε στην ανατύπωση και κυκλοφορία (με τροποποιήσεις και περικοπές) των βιβλίων 

που είχαν συγγραφεί για την πειραµατική διδασκαλία των Μαθηµατικών στις τρεις πρώτες τάξεις του 

Γυµνασίου107 (ΥΠΕΠΘ, 1968). 

Βεβαίως, θα ήταν παράλειψη να μην υπογραμμιστούν σημαντικές διαφοροποιήσεις έναντι κεντρικών 

κατευθύνσεων της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών» όπως είχαν διατυπωθεί στα 

αποτελέσματα συνεδρίων και όπως εφαρμόζονταν σε άλλες χώρες. Για παράδειγμα, τέτοιες αποκλίσεις 

ήταν η διαίρεση του μαθήματος σε κλάδους έναντι της ενιαίας οργάνωσης και παρουσίασης 

(Τουμάσης, 1989; Βαϊνάς, 1997) ή η επαναφορά του μοναδικού διδακτικού εγχειριδίου.  

 
106Βεβαίως, οι συνθήκες στο πεδίο της εκπαίδευσης είχε αλλάξει άρδην συγκριτικά με την περίοδο των αρχικών συζητήσεων 
γύρω από τις μεταρρυθμίσεις. Ενδεικτική είναι η άυξηση του πληθυσμού των μαθητών  που από 247.000 μαθητές το 1960, 
το 1970 έγιναν 520.000 και συνέχιζαν να έχουν αυξητικές τάσεις για να φτάσουν το 1978, τον αριθμό των 710.000 
(Τουμάσης, 1989). 
107Χαρακτηριστικά, στο ΥΠΕΠΘ (1968), που αποτελεί τη δεύτερη έκδοση του εγχειριδίου που κυκλοφόρησε το προηγούμενο 
έτος, αναγράφεται σε σελίδα χωρίς αρίθμηση πριν από τον πίνακα των περιεχομένων:  

«ΑΝΑΤΥΠΩΣΙΣ. Εκ του βιβλίου της Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗΝ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ» (Βιβλίον Ι), ως ετροποποιήθη υπό της 
αρμοδίας επιτροπής του Υπουργείου». 
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Τον επόμενο χρόνο 1968 – 1969 δηµοσιεύονται νέα αναλυτικά προγράµµατα για το σύνολο των τάξεων 

του εξατάξιου πλέον Γυμνασίου, στα οποία εμφανίζονται εκ παραλλήλου στοιχεία των παραδοσιακών 

και µοντέρνων Μαθηµατικών (Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003). Η επιτροπή που κατάρτισε τα νέα 

αναλυτικά προγράμματα αποτελούνταν από τον Π. Λαδόπουλο, καθηγητή του ΕΜΠ, Δ. Κάππο, 

καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρ. Πάλλα, καθηγητή της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Ν. 

Μπάρκα, προέδρου του ΑΕΣ και Δ. Φιλάρετου, συμβούλου του ΑΕΣ108 (Ιωαννίδης, 1968α: 2). Η σύνθεση 

της συγκεκριμένης επιτροπής αποκαλύπτει ότι βασικά στελέχη της ΕΜΕ είχαν τον πρωταγωνιστικό 

ρόλο, καθώς ο Λαδόπουλος και ο Κάππος διατελούσαν αντιπρόεδροι της ΕΜΕ, ενώ ο Πάλλας 

διατελούσε γενικός γραμματέας της ΕΜΕ εκείνη την περίοδο. Επιπλέον, ο Μπάρκας είχε διατελέσει 

υποδιευθυντής του Μαράσλειου Διδασκαλείου και μέλος της Επιτροπής πειραματικής μελέτης και 

διδασκαλίας κατά τα έτη 1961 – 65. Τόσο ο Μπάρκας, όσο και ο Φιλάρετος ήταν μέλη της ΕΜΕ και 

μάλιστα ο δεύτερος διετέλεσε μέλος του ΔΣ (Ωραιόπουλος, 1988). 

Τα νέα προγράμματα της διετίας 1968 – 1969 

Το πνεύμα των νέων προγραμμάτων 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η πιο ενδεδειγμένη λύση στην ανεπίλυτη αντίφαση της εφαρμογής των 

«Nέων Mαθηματικών» εμφανίστηκε ως η συμπερίληψη όλων των στοιχείων που συγκροτούσαν τα 

«νέα μαθηματικά» στο υπάρχον πρόγραμμα από το οποίο παραλείφθηκαν συγκεκριμένα σημεία 

(Τουμάσης, 1989; Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003). Μια παρόμοια πρόταση είχε διατυπωθεί από τον Ν. 

Μπάρκα στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και αφορούσε τη διδασκαλία της γεωμετρίας (βλ. σελ. 81). 

Ο συμψηφισμός αυτός ενσωματώθηκε στο πρόγραμμα του 1968 – 69 και εξειδικεύτηκε από την 

επιτροπή, στην οποία πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν στελέχη της ΕΜΕ. Η επιλογή αυτή της ΕΜΕ ήταν 

αποτέλεσμα της διαδικασίας που εκδιπλώθηκε καθ’ όλη τη δεκαετία του 1960 και τα βασικά σημεία 

της οποίας περιγράφηκαν παραπάνω.  

Εντούτοις, απέναντι σε αυτή τη μέση λύση διατυπώθηκαν αντιδράσεις από ορισμένους πρωτεργάτες 

της μεταρρύθμισης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο γενικός επιθεωρητής Ι. Ταμβακλής και 

διατελέσας μέλος του ΔΣ της ΕΜΕ. Ο Ταμβακλής ήταν ένας από τους τρεις συγγραφείς του νέου 

 
108Βλ. και Θωμαϊδης (1991). 
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εγχειριδίου μαθηματικών της Γ’ Γυμνασίου109. Ο ίδιος εξέφρασε (οπ. αναφ. Θωμαϊδης, 1991: 33) με 

σαφήνεια την ανησυχία και την αντίθεσή του στην μέση λύση που υιοθετήθηκε:  

«Ο Ευκλείδειος χαρακτήρ της Γεωμετρίας πρέπει να μας ενδιαφέρη, ιδίως σήμερον, ότε, ως 

γνωστόν, και εις την Χώραν μας γίνεται προσπάθεια αξιωματικής θεμελιώσεως της 

Στοιχειώδους Γεωμετρίας και κλονίζεται το Ευκλείδειον οικοδόμημα. […] Μόνον η Θεωρητική 

Γεωμετρία, ειδικώς δι’ ημάς τους Έλληνας, πρέπει να διατηρήση τον Ευκλείδειον θεωρητικόν 

χαρακτηρα της, με ελαφράς αναπροσαρμογάς, συμφώνως προς τας συγχρόνους αντιλήψεις». 

Παρόμοια στάση κριτικής δiατήρησε και ο Ευ. Σταμάτης, ο οποίος ενεπλάκη στις αρχές της δεκαετίας 

του 1960 σε μία οξεία αντιπαράθεση περί την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων των «νέων 

μαθηματικών» με τον Γ. Μπούσγο, συνεργάτη του Ταμβακλή στη συγγραφή του βιβλίου της Γ’ 

Γυμνασίου. Συγκεκριμένα, σε κείμενο δημοσιευμένο στο μετονομασθέν περιοδικό της ΕΜΕ, ο ίδιος 

χρησιμοποίησε πλάγιο τρόπο να εκφράσει την κριτική του110:  

«Κατά τα τελευταία έτη αι αρχαί της γεωμετρίας του Δαβίδ Χίλμπερτ εισήχθηκαν και εις τα 

Γυμνάσια μερικών υπαναπτύκτων διανοητικώς χωρών της Αφρικής και της Ευρώπης, αλλά 

εγένοντο εγκαίρως γνωστά τα σφάλματα αυτής υπό των οικείων καθηγητών και τα συναφή 

βιβλία απεσύρθησαν της κυκλοφορίας» (οπ. αναφ. Θωμαϊδης, 1991: 33). 

Συνεπώς, παρατηρούμε ότι κύκλοι των ιθυνόντων της μαθηματικής εκπαίδευσης είχαν αρχίσει να 

εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους στην υποβάθμιση του ρόλου της (νοούμενης ως) ευκλείδειας 

γεωμετρίας στα σχολικά προγράμματα. Οι αντιρρήσεις αυτές εκκινούσαν από εθνικιστικές θέσεις περί 

της «κατάργησης της Ελληνικής Γεωμετρίας», και μόνο ο Σταμάτης διατήρησε τις εξαρχής 

διατυπωμένες αντιρρήσεις του σε σχέση με την ποιότητα του αξιωματικού συστήματος του Χίλμπερτ. 

Οι αντιρρήσεις δεν εκφράστηκαν αποκλειστικά στο περιθώριο των δραστηριοτήτων της ΕΜΕ, από 

 
109Πρόκειται για τα βιβλία: Γ. Μπούσγου & Ι. Ταµβακλή: Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου. Τόµος 1ος – Άλγεβρα (1968) και  Ι. 
Ιωαννίδη: Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου. Τόµος 2ος – Γεωµετρία (1968). 
110Σε άλλο κείμενο, δεν είναι τόσο προσεκτικός στις διατυπώσεις του, για παράδειγμα τιτλοφορεί κεφάλαιο ενός βιβλίου του 
ως «Η προσπάθεια του Δαβίδ Χίλμπερτ διά την κατάργησιν της Ελληνικής Γεωμετρίας» (Σταμάτης οπ. αναφ. Θωμαϊδης, 
1991: 33). Βλ. επίσης Καστάνης (1986). 
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λιγότερο κεντρικά στελέχη. Απεναντίας, αντίστοιχες διαδικασίες εκτυλίχθηκαν και ανάμεσα στα ηγετικά 

στελέχη της ΕΜΕ, όπως θα εξετάσουμε παρακάτω. 

Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε ποια νέα στοιχεία ενσωματώθηκαν και ποια υπάρχοντα στοιχεία 

διατηρήθηκαν. 

Το περιεχόμενο των νέων προγραμμάτων 

Αρχικά, εμφανίζεται για πρώτη φορά στο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου η διδασκαλία των 

συνόλων, καίτοι δεν αποτελεί τον πυρήνα του προγράμματος αλλά απλώς ένα ανεξάρτητο κεφάλαιο 

στο βιβλίο της ΣΤ’ τάξης111 (Βαϊνάς, 1997). Επιπλέον, οι ώρες διδασκαλίας δεν διαρθρώνονται πλέον 

ανεξάρτητα ως κλάδοι αριθμητικής και γεωμετρίας, αλλά συνυπάρχουν στο μάθημα «Αριθμητική – 

Γεωμετρία», καίτοι, όπως δηλώνει ο τίτλος διατηρούν την αυτονομία τους. Ουσιαστικά, το πρόγραμμα 

του Δημοτικού σχολείου δεν διαφοροποιείται από το αντίστοιχο των «παραδοσιακών» μαθηματικών, 

με την εξαίρεση της ενσωμάτωσης της θεωρίας συνόλων και την προώθηση της παραγωγικής μεθόδου 

στις μεγαλύτερες τάξεις (Βαϊνάς, 1997). 

Στις πρώτες τρεις τάξεις του Γυμνασίου, τα σύνολα εμφανίζονται σταθερά και με επαναλήψεις στην 

αρχή κάθε σχολικού έτους, ακολουθώντας την σπειροειδή διάταξη της ύλης. Όσο προχωρούν οι τάξεις, 

τόσο πιο φορτωμένος γίνεται ο συμβολισμός καθώς η ποικιλία στη χρήση του τονίζεται στα αναλυτικά 

προγράμματα. Επιπλέον, η Τριγωνομετρία αποτελεί πλέον μέρος της Άλγεβρας (ΟEEC, 1961: παραγρ. 

261). 

Όπως και στο Δημοτικό Σχολείο, η συνύπαρξη των κλάδων της Άλγεβρας και Γεωμετρίας υπό την κοινή 

ονομασία «Μαθηματικά» ήταν επιφανειακή, καθώς από την Γ’ Γυμνασίου και έπειτα, το εγχειρίδιο 

χωρίζεται σε δύο τόμους, ο πρώτος εκ των οποίων αφορά την Άλγεβρα και ο δεύτερος την Γεωμετρία 

(Θωμαϊδης & Καστάνης, 2003). 

 
111Βεβαίως, οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν διδαχθεί ούτε στις προπτυχιακές τους σπουδές το συγκεκριμένο κεφάλαιο, και γι’ 
αυτό υπήρχε η πρόβλεψη να διδαχθεί έπειτα από συνεννόηση και συμφωνία των σχολείων της κάθε περιφέρειας (Βαϊνάς, 
1997). 
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Η θεωρητική γεωμετρία εισάγεται από την Γ’ Γυμνασίου με το βιβλίο του επιμελητή του ΕΜΠ, Ι. 

Ιωαννίδη112. Η χρήση της αξιωματικής θεμελίωσης στο βιβλίο αυτό είναι τόσο αυστηρή επιστημονικά 

που όχι μόνο απομάκρυνε τους μαθητές από το αντικείμενο, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δυσκολεύονταν 

να προσαρμοστούν στο νέο υπόδειγμα. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση του Ι. Ταμβακλή όπως 

παρατίθεται από τον Θωμαϊδη (1991: 33):  

«Πολλοί των Συναδέλφων συνήντησαν μεγάλας δυσκολίας εις την προσπάθειάν των να 

προσαρμοσθούν προς τας νέας αντιλήψεις, και σχεδόν ανυπερβλήτους ως προς τον κλάδον της 

Γεωμετρίας, αφ’ ης ούτος ενεφανίσθη υπό αξιωματικήν θεμελίωσιν…» 

Κατά συνέπεια, η απόσυρση του εγχειριδίου από την κυκλοφορία δεν άργησε να επακολουθήσει 

(Σωτηράκης, 1974; Τουμάσης, 1989; Βαϊνάς, 1997). Συγκεκριμένα, η αξιωματική θεμελίωση και ο 

φορμαλισμός που χαρακτήριζε τα βιβλία αυτά έφτανε την υπερβολή, καθώς, για παράδειγμα, εισήγαγε 

προσανατολισμένες γωνίες και γεωμετρικούς μετασχηματισμούς βάσει της ομάδας των στροφών στο 

επίπεδο. Επιπλέον, οι συμβολισμοί που χρησιμοποιούνταν στα βιβλία αυτά ήταν ιδιαίτερα 

«φορτωμένοι»113, ενώ η παρουσίαση του μαθηματικού περιεχομένου αποκτούσε αυστηρή διάταξη και 

ακολουθούσε την αλληλουχία Ορισμός – Θεώρημα – Πορίσματα – Εφαρμογές114. Εξάλλου, 

εκπεφρασμένος στόχος του βιβλίου ήταν η ανάπτυξη ενός άρτιου επιστημονικά έργου που εντάσσεται 

στο φορμαλιστικό επιστημολογικό πλαίσιο, δηλαδή την αποσύνδεση των γεωμετρικών εννοιών από την 

εμπειρία και την εποπτική προσέγγιση. Η προσέγγιση αυτή ευθυγραμμίζεται και με έναν υποβόσκοντα 

μαθηματικό πλατωνισμό (Θωμαϊδης, 1991), αφού ο συγγραφέας αναφέρεται στον «Γεωμετρικό Χώρο», 

όπου ενυπάρχουν τα γεωμετρικά αντικείμενα που καθορίζονται «από τας ιδιότητας τας οποίας ημείς 

θα αποδώσωμεν εις αυτήν» (Ιωαννίδης, 1968α: 6) και ο οποίος Χώρος «αποτελεί νοητικόν 

κατασκεύασμα όλως διάφορον του αισθητού Χώρου» (Ιωαννίδης, 1968α: 6). 

Στην Δ’ τάξη του Γυμνασίου, εισάγεται η μαθηματική λογική και προωθείται ιδιαίτερα για τους μαθητές 

της θετικής κατεύθυνσης (Βλ. και Κεφάλας, 1971) (Βαινάς, 1997). 

 
112Πρόκειται για το: Ι. Ιωαννίδης, Μαθηµατικά Γ΄ Γυµνασίου. Τόµος 2ος – Γεωµετρία (1968). 
113Για παράδειγμα, η γωνία Α ενός τριγώνου ΑΒΓ συμβολιζόταν ως: (𝛢𝛣, 𝛢𝛤) (Ιωαννίδης, 1968α: 44). 
114Βλ. πχ. Ιωαννίδης (1968α: 149 – 150). 
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Στην ΣΤ’ τάξη του Γυμνασίου προστέθηκαν νέα αντικείμενα με ύλη από τον διανυσματικό λογισμό, τη 

θεωρία πιθανοτήτων και τη στατιστική, καθώς και την ανάλυση. Επιπλέον, η αναλυτική γεωμετρία 

κατέλαβε τη θέση που διατηρούσε η παραστατική γεωμετρία (Βαινάς, 1997). 

Η προσθήκη πολλών νέων περιεχομένων στη διδακτέα ύλη θα συνοδευόταν από μια αύξηση στον 

αριθμό των ωρών διδασκαλίας, αλλά τέτοια εξέλιξη δεν σημειώθηκε. Μάλιστα, ενώ οι ώρες 

διδασκαλίας παρέμειναν σχεδόν ίδιες σε σχέση με το πρόγραμμα του 1966 ή και ελαττώθηκαν στο 

πρόγραμμα του 1969, η διδακτέα ύλη αυξήθηκε σε έκταση και περιεχόμενο σε σημείο πρωτοφανές 

συγκριτικά με προγενέστερα προγράμματα (Τουμάσης, 1989). Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν 

η αδυναμία κάλυψης της διδακτέας ύλης και η παράλειψη ολόκληρων κεφαλαίων και κλάδων όπως οι 

Πιθανότητες και η Στατιστική, η Παραστατική γεωμετρία κ. α. (Τουμάσης, 1989).  

Ωστόσο, το πνεύμα της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών» είναι κεντρικό στα νέα προγράμματα, 

καθώς ρητά διατυπωμένος σκοπός του μαθήματος είναι μεταξύ άλλων «η άσκησις των μαθητών εις την 

διατύπωσιν των πάσης φύσεως σκεψεών των κατά τρόπον μονοσήμαντον και σαφή και εις την 

απόδειξην αυτών κατά το μαθηματικό υπόδειγμα, προς πρόληψιν παρανοήσεων και συγχύσεων» 

(Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ οπ. αναφ. Θωμαϊδης, 1991; Εγκύκλιος του ΥΠΕΠΘ οπ. αναφ. Τουμάσης, 1989: 

146)115. Όπως σημειώθηκε στο Κεφάλαιο 2, η εισαγωγή σύγχρονης ορολογίας και συμβολισμού και η 

έμφαση στην παραγωγική λογική ήταν δύο από τις βασικές προτάσεις που διατυπώθηκαν στο συνέδριο 

του Royaumont, καθώς θεωρήθηκε ότι αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος θα γεφυρωθεί το χάσμα 

ανάμεσα στα σχολικά και τα ανώτερα μαθηματικά (βλ. και OEEC, 1961: παρ. 97, 119, 126). Τον στόχο 

αυτό, διατύπωσε με ενάργεια ο Μ. Κασιούρας (1969: 283 – 284): 

«Βλέπομεν σήμερον να καταβάλλεται προσπάθεια προς την εφαρμογήν προγράμματος, το 

οποίον να περιέχη θέματα προς ανάπτυξιν εις τους μαθητάς της Μέσης Εκπαιδεύσεως, τα 

οποία εδιδάσκοντο εις τα πρώτα έτη του Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου κ.α. και μάλιστα εις το 

όχι μακρυνόν παρελθόν.  

 
115Η πλήρης ονομασία είναι: Υπ’ αριθμ. 96 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρ. πρωτ. 
126711/19-9-1968. Αναφέρεται και ως Βασιλικό Διάταγμα 723/1.11.1969 στο Βαϊνάς (1997: 202). 
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Η προσπάθεια αυτή ασφαλώς θα συντελέση εις την έτι μεγαλυτέραν ανάπτυξιν των 

Μαθηματικών σπουδών εν Ελλάδι, διότι θα επιτρέψη εις τους καθηγητάς των Ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων να επεκτείνωνται περισσότερον και ευρύτερον κατά τας διδασκαλίας 

των εις θέματα της συγχρόνου μαθηματικής ερεύνης» 

Αφ’ ετέρου, έχει υπογραμμιστεί η ταύτιση σε αυτό το σημείο των επιδιώξεων της μεταρρύθμισης με τις 

επιδιώξεις των δικτατόρων116, και ειδικά την πειθαρχημένη και ελεγχόμενη σκέψη των μαθητών117 

(Θωμαϊδης, 1991).  

Ο ρόλος της ΕΜΕ στη συγγραφή των νέων εγχειριδίων 

Έχει ήδη περιγραφεί ο πρωταγωνιστικός ρόλος της ΕΜΕ στην εκπόνηση των νέων προγραμμάτων 

σπουδών. Η ίδια επιτροπή που διαμόρφωσε τα προγράμματα αυτά, με τη συνεργασία ορισμένων 

γενικών επιθεωρητών, επόπτευσε την συγγραφή των νέων εγχειριδίων που θα συνόδευαν τα νέα 

προγράμματα (Ιωαννίδης, 1968α: 2). Η επιλογή των συγγραφέων έγινε μέσω απ’ ευθείας ανάθεσης 

από το Υπουργείο Παιδείας118 (υπ’ αριθμ. 57338/24-6-1968) (βλ. πχ. Λαδόπουλος, 1968; Βαβαλέτσκος 

& Μπούσγος, 1968) βάσει αδημοσίευτων κριτηρίων119. Ωστόσο, η σύνθεση των επίσημων επιτροπών 

κατάρτισης των προγραμμάτων και εποπτείας των διαδικασιών συγγραφής, και η παρουσία 

συγκεκριμένων προσώπων ως συγγραφέων δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπεισέρχονται αθέμιτες 

 
116Για τις επιδιώξεις των δικτατόρων στο πεδίο της εκπαίδευσης, βλ. Νούτσος (1978). 
117Χαρακτηριστική διατύπωση εμφανίστηκε και στο μετονομασθέν περιοδικό της ΕΜΕ, O Ευκλείδης, με συγγραφέα τον Μ. 
Κασιούρα (1969: 285), σε κείμενο με υπέρτιτλο «Τα μαθηματικά ως φρονηματιστικόν και ωφελιμιστικόν μάθημα»: 

«Σήμερον ο φυσικομαθηματικός ερευνών την φύσιν, με τα εκπληκτικής τελειότητος μέσα, τα οποία έχει εις την 
διάθεσίν του, διαπιστώνει την θαυμαστήν αρμονίαν, την καλλιτεχνίαν και νομοτέλειαν, η οποία επικρατεί τόσον εις τον 
κόσμον των έμβιων όντων, όσο και εις τον κόσμον του ενάστρου ουρανού, τα οποία καταλλήλως διδασκόμενα εις τους 
μαθητάς συντελούν εις τον φρονηματισμόν αυτών περισσότερον πολλών άλλων μαθημάτων» (η υπογράμμιση δική 
μου). 

118Συγκεκριμένα, στο εγχειρίδιο του Λαδόπουλου (1968) αναφέρεται σε σελίδα άνευ αρίθμησης:  
«Η συγγραφή τούτου ανετέθη, διά της υπ’ αριθμ. 57338/24-6-1968 Υπουργικής Αποφάσεως, εις τον καθηγητήν του Εθν. 
Μ. Πολυτεχνείου κ. Παναγιώτην Δ. Λαδόπουλον.  
Συνετάγη βάσει του εγκριθέντος, διά την υπ’ αριθμ. 126711/19-9-68 Υπουργικής Αποφάσεως, νέου Αναλυτικού 
Προγράμματος, καταρτισθέντος υπό της, εκ του Καθηγητού του Εθν. Μ. Πολυτεχνείου κ. Παναγ. Λαδόπούλου και των 
κ.κ. Δημ. Κάππου Καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρισ. Πάλλα Καθηγητού της Σχολής Ναυτ. Δοκίμων, Νικ. 
Μπάρκα Προέδρου του Α. Ε. Σ. και Δ. Φιλαρέτου Συμβούλου του Α. Ε. Σ., επί τούτω συσταθείσης Επιτροπής.  
Η Επιτροπή κρίσεως απετελέσθη εκ των Καθηγητών κ.κ. Π. Λαδοπούλου, Δ. Κάππου και Α. Πάλλα, εκ των μελών του Α. 
Ε. Σ. κ.κ. Ν. Μπάρκα και Δ. Φιλαρέτου και εκ των Γενικών Επιθεωρητών κ.κ. Δ. Κάρτσωνα, Φ. Σπηλιώτη και 
απαρτιζομένης Επιτροπής». 

119Βλ. Μητρογιαννοπούλου (2001: 194 – 195). 
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πρακτικές βάσει προσωπικών ή πολιτικών δεσμών σε στελέχη του Υπουργείου ή με στελέχη της ΕΜΕ.  

Το ενδεχόμενο αυτό ενισχύεται όταν εξεταστούν οι υπηρεσιακές ιδιότητες των συγγραφέων των 

δώδεκα120 εγχειριδίων που κυκλοφόρησαν εκείνη την περίοδο από το Υπουργείο Παιδείας. Για 

παράδειγμα, παρατηρείται ισχυρή σύνδεση με την ΕΜΕ (θέση στο ΔΣ, θέση σε συντακτική επιτροπή 

περιοδικού, άμεση συνεργασία με στέλεχος της ΕΜΕ) για τους 5 από τους 13 συγγραφείς, στους 

οποίους ανατέθηκαν 7 από τα 12 εγχειρίδια121. Επιπλέον, σημαντική είναι η παρουσία καθηγητών από 

φημισμένα σχολεία της Αθήνας (Μπούσγος – Λεόντειος, Βαβαλέτσκος – Βαρβάκειος). 

Ένα έτερο σημείο που αξίζει σχολιασμό είναι το γεγονός ότι η ανάθεση της συγγραφής των εγχειριδίων 

έγινε μέσω της υπ’ αριθμ. 57338/24-6-1968 Υπουργικής Αποφάσεως, ενώ η έγκριση του νέου 

Αναλυτικού Προγράμματος έγινε μέσω της υπ’ αριθμ. 126711/19-9-68 Υπουργικής Αποφάσεως. 

Βεβαίως, η ομαλή αλληλουχία θα ήταν η αντίστροφη, δηλαδή σε πρώτη φάση να καταρτιστούν τα 

προγράμματα και σε δεύτερη φάση να ανατεθούν τα συγγραφικά καθήκοντα βάσει των νέων 

προγραμμάτων. Το γεγονός ότι η αλληλουχία ήταν διαφορετική, μπορεί να σχετίζεται με ιδιαίτερη 

βιασύνη στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων σε γενικευμένη κλίμακα από το σχολικό έτος 1968 – 69, 

και έτσι πιθανόν ανατέθηκε η συγγραφή βάσει ορισμένων σχεδίων προγράμματος, ενώ το πλήρες 

Αναλυτικό Πρόγραμμα δημοσιεύτηκε αργότερα μετά την έναρξη του σχολικού έτους. Αφ’ ετέρου, λόγω 

της μη δημοσίευσης των κριτηρίων επιλογής για τα μέλη των συγγραφικών ομάδων και της επιτροπής 

προγραμμάτων σπουδών, αλλά και της ισχυρής σύνδεσης μεταξύ συγκεκριμένων προσώπων δεν 

μπορεί να αποκλειστεί και το ενδεχόμενο αθέμιτων πρακτικών.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψη αυτά τα δεδομένα, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η ΕΜΕ είχε πολύ 

ισχυρό ρόλο στην διαμόρφωση της μαθηματικής εκπαίδευσης εκείνη την περίοδο. Βασικά στελέχη της 

είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην εκπόνηση των νέων προγραμμάτων σπουδών για το σύνολο της 

μέσης εκπαίδευσης, όσο και στην συγγραφή των εγχειριδίων που γράφτηκαν βάσει των νέων 

προγραμμάτων. 

 
120Αναλυτικός κατάλογος των εγχειριδίων βρίσκεται στο Θωμαϊδης & Καστάνης (2003). 
121Ο Λαδόπουλος είχε τη θέση του αντιπροέδρου της ΕΜΕ και του καθηγητή του ΕΜΠ. Ο Ιωαννίδης ήταν επιμελητής του 
ΕΜΠ και βοηθός του Λαδόπουλου. Ο Στάικος είχε διατελέσει μέλος της συνταντικής επιτροπής του Δελτίου της ΕΜΕ. Ο 
Ταμβακλής είχε διατελέσει μέλος του ΔΣ της ΕΜΕ. Ο Πανάκης είχε διατελέσει μέλος της συντακτικής επιτροπής του 
Παραρτήματος του Δελτίου της ΕΜΕ. 
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Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι και στις δύο περιπτώσεις που δικτατορικά καθεστώτα επιχείρησαν 

να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις στην εκπαίδευση (1938, 1968 – 69) υπήρξε άμεση εμπλοκή κεντρικών 

στελεχών της ΕΜΕ.  

Η Πεντηκοετηρίδα της ΕΜΕ (1968) 

Η Πεντηκοετηρίδα αντιμετωπίστηκε από την Εταιρεία ως μια αφορμή για ευρύτατο άνοιγμα στην 

κοινωνία: στις αρχές του 1969, διοργανώθηκαν συνεντεύξεις στους κρατικούς ραδιοφωνικούς 

σταθμούς, συνεντεύξεις τύπου, έκδοση αναμνηστικού τεύχους κλπ. Τα θέματα με τα οποία 

ασχολήθηκαν ήταν τα εξής: «Η δράση της Εταιρείας κατά τα πρώτα 50 χρόνια και οι μελλοντικοί στόχοι 

της», «Ο κόσμος της αύριον μετά την αλματώδη εξέλιξην των Μαθηματικών», «Η Πεντηκονταετηρίδα 

της Εταιρείας και ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός εις τα Μαθηματικά»122, «η Μαθηματική Σκέψη», «Τα 

νεώτερα Μαθηματικά και οι σύγχρονες εφαρμογές τους». 

Εν γένει, οι εκδηλώσεις που πλαισίωσαν τον εορτασμό, έχουν έναν πανηγυρικό επετειακό χαρακτήρα. 

Επιλέγονται ορισμένες στιγμές επιτυχιών της Εταιρείας (καθιέρωση Πρακτικών Λυκείων, καθιέρωση 

πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού, προώθηση μεταρρύθμισης νέων μαθηματικών) και συνδέονται 

αφενός με το ένδοξο αρχαίο ελληνικό παρελθόν123 και αφετέρου με το ευοίωνο μέλλον της 

τεχνολογικής και οικονομικής προόδου.  

 
122Η αφιέρωση μιας ομιλίας στους μαθητικούς διαγωνισμούς είναι ενδεικτική της κεντρικής θέσης που απέδιδε η ΕΜΕ στον 
διαγωνισμό. Βλ. παράγραφο: «Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός», σελ. 108 – 110. 
123Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι στην ομιλία της κεντρικής εκδήλωσης της ΕΜΕ για τον εορτασμό της Πεντηκοετηρίδας, 
ο Γενικός Γραμματέας της Εταιρείας, Αρ. Πάλλας προβαίνει σε διατυπώσεις που εκκινούν από τον εθνικισμό και καταλήγουν 
στον μυστικισμό:  

«Φιλοδοξία μας είναι να αναχθώμεν εις την αρχαίαν φύτραν της Μαθηματικής σκέψεως, εις τον θεοπρεπή εκείνον 
μύστην της αρμονίας και του φωτός, τον Πυθαγόραν τον Σάμιον (571 – 497 π. Χ.). Διότι εις την θρυλικήν στοάν του 
τελεσιουργείται ουσιαστικώς το μέγα μυστήριον της πνευματικής απολυτρώσεως του ανθρώπου, πέντε αιώνας πρωτού 
έλθη εις τον Κόσμον το άλλο Μέγα Μυστήριον της διά Ιησού Χριστού ηθικής απολυτρώσεως» (1969: 45 – 46).  
 
«Εις την στοάν ελευθερούται το εντός ημών απολλώνειον από τους τυφλούς μάντας του Διονυσιακού και εγκαινιάζεται 
νέα εποχή δι’ ολόκληρον την ανθρωπότητα. Εκεί κατασκευάζεται η πρώτη Μαθηματική κοσμοθεωρία, το πρώτον 
αριθμοϋφαντον κοσμοείδωλον και από εκεί εκτοξεύεται η πρωτάκουστος επαναστατική δοξασία: «αριθμόν είναι την 
ουσία  απάντων»» (1969: 46). 
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Λόγω σύμπτωσης, η Πεντηκοετηρίδα της ΕΜΕ συνέπεσε με την πρώτη ευρεία εφαρμογή της 

μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών». Στο πλαίσιο αυτό, εκδιπλώθηκαν σημαντικές εξελίξεις, μία 

εκ των οποίων αφορά το περιοδικό της Εταιρείας «Παράρτημα του Δελτίου». 

Η μετονομασία του «Παραρτήματος του Δελτίου» 

Στο τελευταίο τεύχος του «Παραρτήματος του Δελτίου» που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1967, 

ανακοινώνεται η αλλαγή της μορφής και ο εμπλουτισμός των περιεχομένων του περιοδικού αρχής 

γενομένης από το επόμενο τεύχος του Ιανουαρίου 1968. Πράγματι, τον επόμενο μήνα το περιοδικό 

κυκλοφόρησε με νέα μορφή και μεγαλύτερη ποικιλία περιεχομένων. Ωστόσο, το σημείο που 

παρουσιάζει ενδιαφέρον αφορά στην μετονομασία του περιοδικού, διότι δεν είχε γίνει σχετική 

ανακοίνωση, αλλά περισσότερο διότι το νέο όνομα: «Ο Ευκλείδης – Παράρτημα του Δελτίου της 

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας», έχει αυξημένο σημειολογικό βάρος στο συγκείμενο που έχει 

περιγραφεί.  

Πριν επιχειρηθεί μία ερμηνεία της νέας ονοματοδοσίας, αξίζει να σημειωθεί η ένταξη του ιστορικού Ευ. 

Σταμάτη στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού124, ο οποίος αναλαμβάνει τη συγγραφή και τακτική 

δημοσίευση κειμένων στη στήλη «Ιστορία των Μαθηματικών». Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα τόσο από την άποψη της σημειολογίας, όσο και από την άποψη του περιεχομένου. 

Αρχικά, παρατηρούμε ότι οι δύο επιστήμονες που διασταύρωσαν τα ξίφη τους στην αντιπαράθεση περί 

την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων των «νέων μαθηματικών» στις αρχές της δεκαετίας του 1960, 

συμμετέχουν με ιδιαίτερα ενεργό τρόπο στις εξελίξεις. Αυτό αναδεικνύεται στην περίπτωση του 

Σταμάτη125 από το γεγονός της ένταξής του στη συντακτική επιτροπή του περιοδικού126 και στην 

περίπτωση του Μπούσγου από το το γεγονός της ανάθεσης σε αυτόν της συγγραφής ενός από τα νέα 

 
124Μάλιστα, στον πίνακα όπου αναγράφονται τα ονόματα των μελών της συντακτικής επιτροπής, ο Ευ. Σταμάτης εμφανίζει 
στην πρώτη θέση, αμέσως κάτω από τον επίτιμο γενικό επιθεωρητή Γ. Μαζαράκη, ο οποίος παρέμεινε στη θέση του 
προέδρου της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού και μετά την μετονομασία. 
125Η θέση του Σταμάτη σε σχέση με την ΕΜΕ ήταν αντικείμενο ισχυρής διαπραγμάτευσης. Παρά την ένταξή του στη 
Συντακτική Επιτροπή του «Ευκλείδη», η έκδοση των έργων του κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 δεν ανελήφθη από 
την ΕΜΕ, αλλά από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ). Πρόκειται κυρίως για έργα αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, 
όπως τα άπαντα του Αρχιμήδη και του Απολλώνιου. Επιπλέον, από το ΤΕΕ εκδόθηκαν σε δύο τόμους οι «Επιστημονικαί 
Εργασίαι – άρθρα» του Σταμάτη. Στην εκτενή βιβλιογραφία του Σταμάτη, που δημοσιεύει ο Ωραιόπουλος (1993), φαίνεται 
ότι η εκδοτική συνεργασία του ιστορικού με την ΕΜΕ ήταν αρκετά περιορισμένη. 
126Οι επιτροπές πριν και μετά την μετονομασία διαφέρουν στην ένταξη του Ευ. Σταμάτη και των καθηγητών μαθηματικών 
Εμμ. Δαμίγου και Γρ. Κανατσέλλου, και στην απόσυρση του γυμνασιάρχη Ηλ. Τζαμαλούκα (μάλλον λόγω συνταξιοδότησης). 
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βιβλία που συγγράφηκαν βάσει των νέων προγραμμάτων. Συνεπώς, γίνεται εμφανής και σε επίπεδο 

προσώπων, η ουσιαστική υιοθέτηση της συμβιβαστικής λύσης του συμψηφισμού, που ενσωματώθηκε 

στα νέα προγράμματα και στο σύνολο των δραστηριοτήτων της ΕΜΕ.  

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της μετονομασίας, στο τεύχος του Σεπτεμβρίου 1968 του «Ευκλείδη», 

δημοσιεύονται οι ομιλίες που δόθηκαν κατά την τελετή απονομής των βραβείων για τον πανελλήνιο 

μαθητικό διαγωνισμό του 1968. Η ομιλία του αντιπροέδρου της ΕΜΕ, Δημ. Κάππου (1968) έχει τίτλο: 

«Η μαθηματική επιστήμη είναι δημιούργημα των αρχαίων προγόνων μας» και αναφέρεται στη θέση 

των μαθηματικών στις σύγχρονες κοινωνίες. Οι νεότερες εξελίξεις της μαθηματικής έρευνας 

ονομάζονται «ο βελτιωθείς παρά των συγχρόνων μαθηματικών ελληνικός τρόπος θεωρήσεως των 

μαθηματικών» (Κάππος, 1968: 10), ενώ στο ιδεολογικό πλαίσιο που κυριαρχούσε127 αναφέρεται ότι:  

«Καθήκον λοιπόν κάθε χώρας, η οποία επιθυμεί να θεωρήται πολιτισμένη και να συμβάλη εις 

την πρόοδον, είναι, όπως ενισχύητην επιστήμην τούτην. Ιδιαίτερον βεβαίως καθήκον προς 

τούτο έχομεν ημείς οι Έλληνες» (1968: 10). 

Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ωστόσο, από την άποψη που μας απασχολεί διατηρεί η ομιλία του γενικού 

γραμματέα της ΕΜΕ, Αρ. Πάλλα, ο οποίος συνεχίζει το εγκώμιο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών:  

«Η Γεωμετρία των αρχαίων προγόνων μας αναμφισβητήτως επέδρασε λίαν ουσιωδώς εις την 

πρόοδον των Ευρωπαϊκών λαών, τα δε στοιχεία του Ευκλείδου εθωρούντο και θεωρούνται και 

σήμερον ως το τελειότερον σύγγραμμα Γεωμετρίας – το οποίον κατά την γνώμην μου 

προηγείται και αυτού του Παρθενώνα – ήτις Γεωμετρία υπέστη και υφίσταται ακόμη 

παραλόγους επιθέσεις, παραμένει όμως και θα παραμείνη εσαεί φρούριον απόρθητον. Το 

Σύνθημά μας λοιπόν είναι “Κάτω τα χέρια από τον Ευκλείδη”» (Πάλλας, 1968: 12). 

Η αποστροφή αυτή του Πάλλα είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτική αφενός των αντιλήψεων που είχαν 

ηγεμονεύσει στην ηγεσία της ΕΜΕ και αφετέρου των λόγων που οδήγησαν στην μετονομασία του 

περιοδικού σε «Ευκλείδη». Βεβαίως, δεν μπορεί να αποφευχθεί μία αντιπαραβολή με το σύνθημα του 

 
127 Βλ. παράγραφο: «Η δημοσίευση των ομιλιών από τις τελετές βράβευσης του διαγωνισμού», σελ. 105 – 108. 
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Dieudonne «Κάτω ο Ευκλείδης» από το συνέδριο του Royaumont, και με αυτή την έννοια, η αποστροφή 

του Πάλλα μπορεί να αναγνωστεί ως απάντηση στον Dieudonne.  

Σε κάθε περίπτωση, ο Πάλλας συμβάλλει στην αποκάλυψη της λογικής που είχε διαμορφωθεί στους 

ηγετικούς κύκλους της ΕΜΕ σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις των «Νέων Μαθηματικών». Όπως ήδη 

αναφέρθηκε, προτάχθηκε η συμβιβαστική λύση του συμψηφισμού, σύμφωνα με την οποία αφ’ ενός 

εισάγονται όλα τα στοιχεία που οφείλει να έχει ένα σύγχρονο πρόγραμμα σχολικών μαθηματικών, 

όπως αυτά διαμορφώθηκαν στα συνέδρια που διοργανώθηκαν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1960, και αφ’ ετέρου διατήρηση του ρόλου και του χαρακτήρα της Ευκλείδειας 

Γεωμετρίας. 

Βεβαίως, αυτή η εξέλιξη διαμόρφωνε περισσότερα προβλήματα από όσα έλυνε, όπως φάνηκε εκ των 

υστέρων. Αφ’ ενός το αναλυτικό πρόγραμμα υπερφορτωνόταν με μαθηματικό περιεχόμενο που θα 

μπορούσε να καλυφθεί μόνο με γενναία αύξηση των ωρών διδασκαλίας (Τουμάσης, 1989), και αφ’ 

ετέρου ο συμψηφισμός αυτός οδήγησε στην ανάμιξη αντιτιθέμενων επιστημολογικών στοιχείων 

(Καστάνης, 1986).  

Επομένως, η μετονομασία του περιοδικού σε «Ευκλείδη» αποτύπωνε την ηγεμονία μιας στάσης 

αποστασιοποίησης από τον πυρήνα των «νέων μαθηματικών», η οποία είχε περισσότερο το χαρακτήρα 

της εξειδίκευσης της μεταρρύθμισης στα εθνικά δεδομένα. Έτσι, με ιδεολογικά κυρίως επιχειρήματα 

περί «εθνικού καθήκοντος», παρά με επιστημονική τεκμηρίωση περί της παιδαγωγικής αξίας της μίας ή 

της άλλης γεωμετρίας, επιτεύχθηκε μια συμφωνία σε σχέση με τους όρους εφαρμογής της 

μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών» και υπέρβασης της «ανεπίλυτης αντίφασης» την οποία 

περιγράψαμε παραπάνω. 

Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Πάλλας προχωρά σε μια απαρίθμηση των επιτευγμάτων της Εταιρίας, 

όπως άλλωστε το συνήθιζε στις ομιλίες του. Συγκεκριμένα, συμπεριλαμβάνει στα επιτεύγματα της ΕΜΕ 

την «διδασκαλία των λεγόμενων μοντέρνων μαθηματικών εις τα σχολεία της Μ. Εκπαιδεύσεως», για να 

συμπληρώσει: «Υπογραμμίζομεν ότι η Εταιρεία διά του Πανελληνίου Συνεδρίου Θεσσαλονίκης το 1964 

ετόνισεν ότι τα νέα Μαθηματικά πρέπει να εισαχθούν αλλά με ωρισμένας προϋποθέσεις. Δυστυχώς 

δεν εισακούσθη» (Πάλλας, 1968: 14). Κατά πάσα πιθανότητα, ο Πάλλας αναφερόταν στα πορίσματα 
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του τρίτου πανελλήνιου συνεδρίου της Εταιρείας που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964. Εκεί, η 

ΕΜΕ έθετε συγκεκριμένους όρους για την πλήρη ευόδωση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων που 

προωθούσε εκείνη την περίοδο το Υπουργείο σε συνδυασμό με την μεταρρύθμιση των «νέων 

μαθηματικών». Οι όροι αυτοί αναφέρονταν στην γενναία αύξηση των ωρών διδασκαλίας του 

μαθήματος128 και στην θεσμοθέτηση προπαρασκευαστικής τάξης για τους τελειόφοιτους οιυ 

επιθυμούσαν να ακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές (ΕΜΕ, 1964). Οι όροι αυτοί πράγματι δεν 

υιοθετήθηκαν από το κράτος129. Βεβαίως, η μη ικανοποίηση των όρων αυτών δεν μπορεί να 

ερμηνευθεί ως ο αποκλειστικός παράγοντας της εμφάνισης προβλημάτων στην εξέλιξη των 

μεταρρυθμίσεων και στην κατάσταση της μαθηματικής εκπαίδευσης. 

Εν είδει κατακλείδας, σημειώνεται ότι η διαδικασία που εκτυλίχθηκε σε σχέση με το όνομα του 

περιοδικού και την προώθηση της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών» έφτασε στο στιγμιότυπο 

όπου ο Πάλλας θέτει ακόμα ένα σύνθημα: «Όλοι οι μαθητές να διαβάζουν τον Ευκλείδη» (Πάλλας, 

1972: 3). Βεβαίως, ο γενικός γραμματέας της ΕΜΕ εννοούσε το περιοδικό και όχι τα κείμενο του 

αρχαίου έλληνα μαθηματικού, ωστόσο, ο συμβολισμός του νέου ονόματος ήταν τέτοιος που το μήνυμα 

κατέληγε διφορούμενο. Σε κάθε περίπτωση, σκοπός της συγκεκριμένης παραίνεσης ήταν η τόνωση των 

οικονομικών της Εταιρείας για τα οποία μοναδικός πόρος «είναι ο εκ της κυκλοφορίας του «Ευκλείδου» 

προερχόμενος εκτός των συνδρομών»130 (Πάλλας, 1972: 3). 

Άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας 

Στο ίδιο πλαίσιο με την εκπόνηση των προγραμμάτων και την συγγραφή των εγχειριδίων, η ΕΜΕ 

ανέπτυξε ιδιαίτερα στενές σχέσεις με το Υπουργείο Παιδείας κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου. Πλέον δεν αποστέλλονται σε τακτική βάση υπομνήματα στον εκάστοτε υπουργό, αλλά 

 
128Συγκεκριμένα, προτείνεται αύξηση στις 6 ώρες από τις 4 για τις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου, δηλαδή 50% αύξηση. 
Αντίστοιχα, για τις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου, προτείνεται διατήρηση των ήδη αυξημένων ωρών διδασκαλίας, κυρίως 
του πρακτικού τμήματος. Για την προπαρασκευαστική τάξη που ήταν ο βασικός όρος που έθεσε η ΕΜΕ, προτείνονται 8 ώρες 
διδασκαλίας, όσες και στο πρακτικό τμήμα της ΣΤ’ Γυμνασίου. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την Μητρογιαννοπούλου (2001). 
129Εντούτοις, άλλοι δευτερεύοντες όροι, όπως η συγγραφή κατάλληλων βιβλίων και η επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της 
ΕΜΕ για οποιεσδήποτε κυοφορούμενες αλλαγές ικανοποιήθηκαν και με το παραπάνω. 
130Παραινέσεις αυτού του είδους, σε συνδυασμό με την μαζικοποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος και την ανανέωση της 
μορφής και του περιεχομένου του περιοδικού, φαίνεται πως συνέβαλαν στην πραγματική αύξηση της κυκλοφορίας του 
περιοδικού από 7.000 (την στιγμή της μετονομασίας) σε 30.000, ενώ εκφράζεται η βεβαιότητα ότι «η περαιτέρω αύξησις 
της κυκλοφορίας θα υπερβή τα 50.000 τεύχη κατά μήνα» (Πάλλας, 1973: 5). 
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ανταλλάσσονται εκατέρωθεν επισκέψεις αντιπροσωπειών131. Οι επισκέψεις αυτές κάθε άλλο παρά 

«εθιμοτυπικές» είναι, παρά τα όσα διαβεβαιώνουν οι τίτλοι των δημοσιευμάτων στον «Ευκλείδη» 

(ΕΜΕ, 1973α: 4). Αντιθέτως, θίγονται ζητήματα πολύ ουσιαστικά για την ενίσχυση της μαθηματικής 

εκπαίδευσης και την οικονομική αρωγή τους κράτους προς την Εταιρεία. Συγκεκριμένα, στο τεύχος 

Νοεμβρίου του «Ευκλείδη» διαβάζουμε (ΕΜΕ, 1973β: 4):  

«Με εγκύκλιόν του προς τους κ. κ. Γυμνασιάρχας ο υφυπουργός Εθν. Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Κύριος Σ. Κορρές, συνιστά, όπως όλαι αι Σχολικαί βιβλιοθήκαι προμηθευτούν 

τας εκδόσεις της ΕΜΕ και εγγραφούν συνδρομηταί εις το επιστημονικόν ΔΕΛΤΙΟΝ αυτής και τον 

«ΕΥΚΛΕΙΔΗΝ». 

Η ενέργεια αυτή του κ. υπουργού έχει σκοπόν να εμπλουτισθούν αι Σχολικαί Βιβλιοθήκαι με 

χρήσιμα βιβλία Μαθηματικών εις τρόπον, ώστε οι Καθηγηταί, όχι μόνον να διευκολύνωνται εις 

το έργον των, αλλά και να ενημερώνωνται επιστημονικώς. Μέχρι σήμερον πολύ λίγα Γυμνάσια 

υλοποίησαν την εγκύκλιον του κ. Υπουργού, αλλά είμεθα βέβαιοι, ότι τελικώς όλα τα Γυμνάσια 

θα εφοδιάσουν τας σχολικάς των βιβλιοθήκας με τας εκδόσεις της ΕΜΕ». 

Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε αναμφίβολα μεγάλη επιτυχία της ΕΜΕ και προσωπικά του νεοεκλεγέντος132 

προέδρου της, Αρ. Πάλλα καθώς είχε αντανακλάσεις σε επίπεδο θεσμικού ρόλου, διάχυσης αλλά και 

οικονομικής ενδυνάμωσης της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, η στελέχωση των σχολικών βιβλιοθηκών με το 

σύνολο των εκδόσεων της ΕΜΕ θα αποτελούσε πολύ σημαντική οικονομική στήριξη από το κράτος, 

ειδικά δεδομένου ότι η συγκυρία χαρακτηρίζεται από σημαντική διεύρυνση του σχολικού δικτύου. Στο 

ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το βιβλίο της ΕΜΕ «Τα μαθηματικά της Α’ Δημοτικού»133, έκδοση η οποία 

ήταν μάλλον παράδοξη και δεν συνεχίστηκε και στις άλλες τάξεις του δημοτικού. 

Βεβαίως, όταν αργότερα ο Πάλλας θα μιλήσει στο ετήσιο πανελλήνιο συνέδριο της ΟΛΜΕ (4/7/1974) 

δεν διστάζει να μιλήσει απαξιωτικά για την εκπαιδευτική πολιτική που ακολούθησε η δικτατορία: 

 
131Επίσκεψη Υφυπουργού Ασλανίδη στην ΕΜΕ, 7/3/1973 (ΕΜΕ, 1973γ), Επίσκεψη του Προέδρου της ΕΜΕ Πάλλα στον 
Υφυπουργό Κορρέ, 15/10/1973 (ΕΜΕ, 1973α). 
132Ο Πάλλας εξελέγη πρόεδρος της ΕΜΕ την 18/9/1973, μετά από 16 έτη εκπλήρωσης καθηκόντων γενικού γραμματέα της 
Εταιρείας. 
133Βλ. ΕΜΕ (1973β). 
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«Δυστυχώς, κατά την διάρκειαν των τελευταίων επτά ετών ουδέν έχει γίνη εις το Υπουργείον Παιδείας, 

δεδομένου ότι έχουν περάση από αυτό 13 Υπουργοί και Υφυπουργοί» (ΕΜΕ, 1974: 6). Παρομοίως 

απαξιωτική αναφορά, γίνεται στον υπουργό Παιδείας Χρήστου ο οποίος δεν κατονομάζεται: 

«Χαρακτηριστικόν στιγμιότυπον της ενάρξεως ήτο η επιδεικτική αποχώρησις του τότε Υπουργού Εθν. 

Παιδείας του τελευταίου της επταετίας, ευθύς μόλις ανηγγέλθη ότι το συνέδριον θα χαιρετήση ο 

Πρόεδρος της ΕΜΕ κ. Α. Πάλλας» (ΕΜΕ, 1974: 6). Βεβαίως, δεν είναι γνωστοί οι λόγοι της αποχώρησης 

του υπουργού, αλλά είναι εμφανής η προσπάθεια του περιοδικού να συνδέσει την αποχώρηση με την 

αναγγελία(!) χαιρετισμού από τον Α. Πάλλα. Η απότομη στροφή στις δημόσιες εκφράσεις της ΕΜΕ και 

του προέδρου της Α. Πάλλα, πιθανόν να σχετίζονται με προσπάθειες προσαρμογής στις ραγδαίες 

εξελίξεις των ημερών (απόπειρα πραξικοπήματος στην Κύπρο, τουρκική εισβολή). 

Ο απόηχος της δεύτερης φάσης της μεταρρύθμισης 

Οι μεταρρυθμίσεις των «νέων μαθηματικών» εφαρμόστηκαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 

τρόπο, που όπως είδαμε, υιοθετούσε έναν ιδιότυπο συμψηφισμό ανάμεσα στα κεντρικά στοιχεία των 

παλαιότερων προγραμμάτων και στα απαραίτητα στοιχεία ενός σύγχρονου προγράμματος σχολικών 

μαθηματικών (βλ. Κεφάλαιο 2). 

Επιπλέον, η μετάβαση από την πειραματική φάση εφαρμογής στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στις 

φάση της γενικευμένης εφαρμογής από το 1968 και έπειτα είχε ένα βίαιο χαρακτήρα που 

προσδιορίστηκε κυρίως από την πολιτική αστάθεια της περιόδου. Συγκεκριμένα, η πειραματική φάση 

ακολούθησε πολύ προσεκτικό βηματισμό με την διδασκαλία σε επιλεγμένες τάξεις, συγγραφή νέων 

πειραματικών βιβλίων, ενώ μετά την ολοκλήρωσή της, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για τη συγγραφή 

νέων εγχειριδίων. Μετά τη βίαιη διακοπή αυτής της σταδιακής διαδικασίας, το δικτατορικό καθεστώς 

επέλεξε την άμεση και γενικευμένη εφαρμογή. 

Σε κάθε περίπτωση, γρήγορα έγινε εμφανές ότι τα αποτελέσματα ήταν δυσοίωνα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αποτέλεσε το βιβλίο γεωμετρίας της Γ’ Γυμνασίου (Ιωαννίδης, 1968α). Το εγχειρίδιο αυτό 

αποσύρθηκε μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του (Βαϊνάς, 1997) διότι η πλειοψηφία των 

εκπαιδευτικών που καλούνταν να το διδάξουν, αδυνατούσαν να «προσαρμοσθούν προς τας νέας 

αντιλήψεις» (Ταμβακλής, στο Θωμαϊδης, 1991: 33).  
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Οι ιθύνοντες αντιλήφθηκαν γρήγορα τις διαστάσεις των προβλημάτων που είχαν ανακύψει και 

προέβησαν σε διορθωτικές κινήσεις. Εκτός από την αποστολή μεθοδικών οδηγιών στους 

εκπαιδευτικούς (Τουμάσης, 1989; Βαϊνάς, 1997), την επόμενη σχολική χρονιά δημοσιεύτηκε νέο 

αναλυτικό πρόγραμμα που είχε αρκετά μετριοπαθέστερο χαρακτήρα όσον αφορά την αξιωματική 

θεμελίωση και τους όρους ανάπτυξης του μαθηματικού περιεχομένου. Το πρόγραμμα αυτό 

διατηρήθηκε σε ισχύ μέχρι και την πτώση της δικτατορίας (Θωμαϊδης, 1991). Εντούτοις, τα 

προβλήματα επέμεναν, αφού, όπως χαρακτηριστικά έχει επισημανθεί, η διδασκαλία της Γεωμετρίας 

στη Δ’ Γυμνασίου βασιζόταν σε 3 εγχειρίδια διαφορετικών επιστημολογικών προσεγγίσεων (Νικολάου, 

Πανάκης, Ιωαννίδης) και σε 3 φροντιστηριακά συγγράμματα (Βαρουχάκης, Κανέλλος) (Τουμάσης, 1989: 

282). 

Τα προβλήματα όμως συνέχισαν να κάνουν την εμφάνισή τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ΕΜΕ φτάνει 

στο σημείο να δημοσιεύσει σχόλιο κατευνασμού σε σχέση με τα εγχειρίδια και να ομολογήσει ότι «τα 

παράπονα αυτά δεν είναι αβάσιμα» (ΕΜΕ, 1974β: 6) αλλά και να δικαιολογήσει την προβληματική 

κατάσταση αναφέροντας ότι:  

«Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενον ότι βιβλίο κρινόμενον αυτοτελώς να έχη σωστή 

επιστημονική τοποθέτηση, εντασσόμενον όμως εις το σύνολον των διδασκομένων βιβλίων να 

είναι εκτός του πνεύματος της εκπαιδεύσεως. Βεβαίως δι’ αυτό δεν ευθύνονται οι συγγραφείς 

αλλά το σύστημα αναθέσεως της συγγραφής τούτων. Είναι αδιανόητον, κατά τη γνώμην μας, να 

γράφη ένας βιβλίο διά μίαν τάξιν δίχως να υπάρχουν καθιερωμένα βιβλία των προηγούμενων 

τάξεων» (ΕΜΕ, 1974β: 6). 

Είναι εμφανής η προσπάθεια της ΕΜΕ να αποσιωπήσει τις ευθύνες της για την κατάσταση που είχε 

διαμορφωθεί. Όπως έχει αναλυθεί, η ΕΜΕ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στην συγκρότηση των νέων 

προγραμμάτων, όσο και στη συγγραφή των νέων εγχειριδίων, όσο τέλος και στην εποπτεία της 

συγγραφής αυτών των εγχειριδίων. Η απότομη στροφή στις δημόσιες εκφράσεις της ΕΜΕ134, πιθανόν 

να σχετίζονται με προσπάθειες προσαρμογής στις ραγδαίες κοινωνικό – πολιτικές εξελίξεις των 

ημερών. 

 
134 Βλ. παράγραφο: «Άλλες δραστηριότητες της Εταιρείας», σελ. 130 – 132. 
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Επιπλέον, οι προτάσεις στις οποίες προχωρά η Εταιρεία στη συνέχεια του σημειώματος αυτού 

συνιστούν μία προσπάθεια συσκότισης ενός πασιφανούς ολισθήματος με ευρύτατες συνέπειες στην 

μαθηματική εκπαίδευση135. 

Περαιτέρω, σε πλήρη αντιδιαστολή με τις κεντρικές κατευθύνσεις των «νέων μαθηματικών» όπως είχαν 

διατυπωθεί στα διεθνή συνέδρια του ΟΟΣΑ (βλ. Κεφάλαιο 2), η ευκλείδεια γεωμετρία αναπτύσσεται 

ραγδαία γύρω από τις εισαγωγικές εξετάσεις και τις διαδικασίες προετοιμασίας για αυτές. Όπως έχει 

ήδη αναλυθεί, τα δίκτυα της φροντιστηριακής εκπαίδευσης από τη δεκαετία του 1960 και έπειτα είχαν 

αυξήσει τη διάχυση και την επιρροή τους, όπως είχε συμβεί και με την φροντιστηριακή βιβλιογραφία 

που γνώριζε πρωτοφανή ποικιλία. Όπως έχει διαπιστωθεί από τον Θωμαϊδη (1995), οι εισαγωγικές 

εξετάσεις και συνακόλουθα η προετοιμασία για αυτές παρέχουν το ρυθμό στο οποίο κινούνται οι 

εξελίξεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με αυτό τον τρόπο, έχει παρατηρηθεί ότι η εκπαιδευτική 

πραγματικότητα περιστρεφόταν γύρω από τον άξονα της ασκησιολογίας136 που υιοθετεί το πνεύμα και 

τα χαρακτηριστικά των θεμάτων των εισαγωγικών εξετάσεων και ως εκ τούτου, ναρκοθετούνταν η 

ανάπτυξη των νέων στοιχείων του μαθήματος (Θωμαϊδης, 1991). Υπό αυτό το πρίσμα,  

«η βασική καινοτομία του νέου αναλυτικού προγράμματος, δηλαδή η χρήση των γεωμετρικών 

μετασχηματισμών, αντί να εξελιχθεί σε μία ενοποιητική αρχή για την ανάπτυξη της σχολικής 

γεωμετρίας, εκφυλίζεται σε μία «συμπληρωματική» μέθοδο αντιμετώπισης των παραδοσιακών 

προβλημάτων (γεωμετρικοί τόποι και κατασκευές)» (Θωμαϊδης, 1991: 33). 

Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί ότι οι ισχυρές αντιδράσεις που ήταν αναμενόμενο να εμφανιστούν 

κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών» λόγω της ιδιαίτερης θέσης της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας και της συγκεκριμένης φόρτισης που της είχε αποδοθεί από ένα ορισμένο 

 
135Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι είναι αναγκαία: α) η ανάθεση της συγγραφής βάσει λεπτομερών επεξηγήσεων του 
αναλυτικού προγράμματος και όχι μόνο τον επικεφαλίδων, β) τα εγχειρίδια να γραφούν από ομάδα μαθηματικών «στενώς 
συνεργαζομένων η οποία θα τελή υπό την διεύθυνσιν ή την εποπτείαν αναγνωρισμένου επιστήμονος», γ) η παραγωγή 
ουσιαστικού έργου από την επιτροπή κρίσεως (ΕΜΕ, 1974β: 6). Βεβαίως, σύμφωνα με την ανάλυση που έχει προηγηθεί, η 
ΕΜΕ διαδραμάτισε επιτελικό ρόλο σε κάθε ένα από αυτά τα σημεία. 
136Στο κοινωνικό – οικονομικό πλαίσιο της περιόδου, τόσο λόγω συγκεκριμένων αντιλήψεων σε σχέση με την εκπαίδευση 
όπως η θεωρία του ανθρώπινου κεφαλαίου, όσο και λόγω της οικονομικής ευμάρειας και των πρωτοφανών οικονομκών 
προοπτικών, υπήρχε μεγάλη ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές, με κορυφαία επιλογή το Πολυτεχνείο, κυρίως λόγω των 
άριστων επαγγελματικών προοπτικών που παρείχε. Ο παράγοντας αυτός οδήγησε στην έντονη «φροντιστηριοποίηση» του 
μαθήματος, σε βαθμό που να καταλήγει σε απλή ασκησιολογία (Μητρογιαννοπούλου, 2001). 
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ρεύμα σκέψης, βρήκαν δίοδο έκφρασης. Ωστόσο, η δίοδος αυτή δεν είχε χαρακτηριστικά δημόσιας 

αντιπαράθεσης και πολεμικής, αλλά ο χαρακτήρας των αντιδράσεων ήταν μάλλον «υπόγειος». Οι αιτίες 

αυτής ιδιόρρυθμης εξέλιξης σχετίζονταν αφ’ ενός με την πολύ ισχυρή επιχειρηματολογία που είχε 

αναπτυχθεί στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και τις οξείες επιθέσεις που δέχτηκε ο Ευάγγελος 

Σταμάτης που δημόσια αντιτάχθηκε στις μεταρρυθμίσεις αυτές. Αφ΄ ετέρου, σχετίζονταν με την ύπαρξη 

συγκεκριμένων προσώπων σε καίριες θέσεις στα κέντρα λήψης των αποφάσεων που επέτρεπαν την 

συνδιαμόρφωση των εξελίξεων και των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών που θα λάμβαναν οι 

μεταρρυθμίσεις και η εξειδίκευσή τους στο ελληνικό περιβάλλον.  

Η διαδικασία απόσυρσης πλευρών της μεταρρύθμισης των «νέων μαθηματικών» 

Όπως είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, μετά την πρώτη δεκαετία εφαρμογής της μεταρρύθμισης 

έγινε κοινός τόπος η αντίληψη ότι τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα απομακρύνονταν ή τουλάχιστον δεν 

έδειχναν να υλοποιούνται σύντομα. Ανάμεσα στα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας, ήταν η 

απόσυρση ορισμένων βασικών όψεων της μεταρρύθμισης αλλά και ο μετριασμός ορισμένων στοιχείων 

που κρίθηκαν εν τέλει ως υπερβολικά. 

Στη χώρα μας, η συγκυρία αυτή συνέπεσε με την εναλλαγή του πολιτικού καθεστώτος και την 

επαναφορά την κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Η Μεταπολίτευση, χαρακτηρίστηκε από τεκτονικές 

αλλαγές σε κοινωνικό, θεσμικό και ιδεολογικό επίπεδο. Ιδιαίτερα στο πεδίο της εκπαίδευσης, 

ανατράπηκαν οι ισορροπίες επί το δημοκρατικότερο. Παράλληλα, αμφισβητήθηκαν οι επιλογές της 

δικτατορίας, έργο την οποίας ήταν και η γενικευμένη εφαρμογή των «Νέων Μαθηματικών». 

Αποτέλεσμα αυτού του πλέγματος παραγόντων, ήταν το πέρασμα στη συμβιβαστική λύση των 

μετριασμένων «Νέων Μαθηματικών». Με άλλα λόγια, «δεν υπήρξε η περίοδος back to basics» 

(Μητρογιαννοπούλου, 2001: 239).  

Εξάλλου, όπως έχει διαπιστώσει ο Βαϊνάς (1997), η συνήθης καθυστέρηση στην εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων που εισάγονται από το εξωτερικό παρέχει το προτέρημα της αξιοποίησης της 

εμπειρίας από τις επιχειρούμενες μεταρρυθμίσεις. Εντούτοις, η καθυστέρηση στην εφαρμογή της 

γενικευμένης φάσης των «Νέων Μαθηματικών» συνέπεσε με την εμφάνιση αντιδράσεων και κόπωσης 

στις πρωτοποριακές σε αυτόν τον τομέα χώρες. Έτσι, μετά το 1976 και την εκδιπλούμενη 



136 
 

μεταρρύθμιση, ξεκίνησε μια διαδικασία εντονότερης αποδόμησης των «Νέων Μαθηματικών». Ωστόσο, 

οι εξελίξεις αυτές είχαν αποσπασματικό χαρακτήρα και τα αποτελέσματά της δημιούργησαν μια 

αδιέξοδη κατάσταση. 

Η έκρυθμη κατάσταση της διδακτέας ύλης 

Παρά τις παλινωδίες και τις μερικές βελτιώσεις όψεων της μεταρρύθμισης, η εκπαιδευτική πολιτική της 

δικτατορίας οδήγησε σε αδιέξοδα. Οι αιτίες αυτών των αδιεξόδων εκκινούσαν από τις εξελίξεις της 

δεκαετίας του 1960 γύρω από την μαθηματική εκπαίδευση διεθνώς, αλλά και με ιδιαίτερες 

παραμέτρους στην Ελλάδα λόγω συγκεκριμένων αντιλήψεων για την «εθνική παράδοση»137.  

Η χρυσή τομή που προτάθηκε αρχικά από τον Μπάρκα το 1962 (βλ. σελ. 83), υιοθετήθηκε από την 

επιτροπή συγκρότησης προγραμμάτων το 1968 με όρους συμψηφισμού και ανάμιξης χωρίς καμία 

συμπύκνωση ή αφαίρεση ύλης, διαμορφώνοντας μια κατάσταση που συνεχίστηκε και τα επόμενα 

χρόνια (Βαϊνάς, 1997). Η συγκεκριμένη μέθοδος υπέρβασης της ανεπίλυτης αντίφασης που έχει 

περιγραφεί συνέχισε να θεωρείται η πιο ενδεδειγμένη λύση από την ΕΜΕ όπως αποκαλύπτει ο τότε 

πρόεδρος της Εταιρείας, Ε. Γαλανής (1985). 

Ωστόσο, όπως έχει ήδη επισημανθεί, η συνύπαρξη διαφορετικών και εν πολλοίς αντιθετικών 

επιστημολογικών προσεγγίσεων στα προγράμματα σπουδών όξυνε τα προβλήματα που 

δημιουργούσαν οι επιμέρους βελτιώσεις που προτείνονταν από το Υπουργείο. Βεβαίως, τα φαινόμενα 

αυτά δεν αφορούσαν αποκλειστικά την εκπαιδευτική πολιτική της δικτατορίας, αλλά ήταν άμεσα 

αποτελέσματα και συνεπακόλουθα της λογικής του συμψηφισμού.  

Για παράδειγμα, η χαώδης αυτή κατάσταση συνέχισε να αναπαράγεται μέχρι και το 1980 όταν και η 

διδασκαλία των Μαθηματικών της Β’ Λυκείου βασίστηκε σε τέσσερα διαφορετικά βιβλία (Τουμάσης, 

1989: 341 – σημ. 112). 

Χαρακτηριστικό από αυτή την άποψη, είναι ότι μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1980, τα τρία 

εγχειρίδια γεωμετρίας των τριών τάξεων του Λυκείου ακολουθούσαν διαφορετικό επιστημολογικό 

 
137Βλ. Στρατής (1985), Καστάνης (1986) και Κοντογιάννης (1987). 
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υπόδειγμα (Καστάνης, 1986; Toumasis, 1990). Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο των Δ. Παπαμιχαήλ & Α. 

Σκιαδά  «Θεωρητική Γεωμετρία. Τεύχος 1ο, Α’ Λυκείου» χρησιμοποιεί το αξιωματικό σύστημα του 

Hilbert για την ανάπτυξη και την οργάνωση του περιεχομένου. Αντιθέτως, το εγχειρίδιο του Χ. 

Παπανικολάου «Ευκλείδειος Γεωμετρία Β’ Λυκείου», παρότι αποτελεί συνέχεια του πρώτου, όχι μόνο 

χρονικά αλλά και θεματολογικά, εντάσσεται στην παράδοση των εγχειριδίων τύπου Legendre. Τέλος, το 

εγχειρίδιο των Ν. Βαρουχάκης, κ.α. «Μαθηματικά Ι, Γ’ Λυκείου. Αναλυτική Γεωμετρία (1ης Δέσμης)» έχει 

διαφορετικό αντικείμενο, εκείνο της Αναλυτικής Γεωμετρίας και το περιεχόμενο αναπτύσσεται 

ανεξάρτητα από τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών που αποκτήθηκαν στο Λύκειο. 

  



138 
 

Συμπεράσματα και προτάσεις 

Η ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης αποτελεί ένα σχετικά νέο ερευνητικό πεδίο το οποίο 

χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανισομέρεια όσον αφορά τους όρους και τις κατευθύνσεις ανάπτυξης. 

Παρατηρείται μεγάλη συγκέντρωση μελετών γύρω από το ζήτημα της γλώσσας και της ιστορικής 

εκπαίδευσης, ενώ οι μαθηματικές και φυσικές επιστήμες ως κεντρικός κλάδος της εκπαίδευσης έχει 

μείνει εν πολλοίς στο σκοτάδι. Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή της συγκεκριμένης εργασίας, οι 

αιτίες που αφορούν αυτή την ανισομέρεια παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία σε βαρύτητα και ιστορικό 

βάθος. 

Στη συγκεκριμένη εργασία, ασχοληθήκαμε με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και τις παρεμβάσεις 

της σε ζητήματα μαθηματικής εκπαίδευσης. Βεβαίως, όπως έχει αναφερθεί, οι δραστηριότητες της 

ΕΜΕ έχουν γίνει αντικείμενο μελέτης κυρίως στα πλαίσια επετειακών εκδόσεων και μάλιστα 

εκπορευόμενων από το εσωτερικό της Εταιρείας με συγγραφείς οι οποίοι ήταν μέλη και στελέχη της ή 

στους οποίους ανατέθηκε η μελέτη από το ΔΣ της, αλλά και ως παράπλευρη ενασχόληση κατά τη 

διαδικασία πραγμάτευσης άλλων ευρύτερων ζητημάτων. Γι’ αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαία η μελέτη 

του αρχειακού υλικού που αφορά στην ΕΜΕ ή εκδόθηκε με ευθύνη της. 

Η έρευνα εστίασε στο ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΜΕ στην εξέλιξη του πεδίου της μαθηματικής 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα από την ίδρυσή της έως και τη φάση της γενικευμένης εφαρμογής της 

μεταρρύθμισης των «Νέων Μαθηματικών». Επιλέχθηκε μία προσέγγιση που έδωσε έμφαση στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής συγκυρίας, όπως και στο ευρύτερο κοινωνικό – πολιτικό συγκείμενο, εντός 

του οποίου λειτουργεί ο εκπαιδευτικός μηχανισμός και συνακόλουθα οι φορείς που αναφέρονται σε 

αυτόν. Επιδιώχθηκε να συναρτηθούν οι παρεμβάσεις της ΕΜΕ με τις εξελίξεις στο πεδίο της 

μαθηματικής εκπαίδευσης, να βρεθούν τα σημεία σύμπτωσης και αντίθεσης ανάμεσα σε επιδιώξεις και 

νομοθετήματα και εν γένει να προσδιοριστεί το χνάρι της ΕΜΕ στην ελληνική μαθηματική εκπαίδευση. 

Για το λόγο αυτό κρίθηκε απαραίτητη η εκτενής ανάλυση των μεταρρυθμίσεων που κωδικοποιήθηκαν 

ως τα «Νέα Μαθηματικά» οι οποίες εκδιπλώθηκαν στα δυτικά κράτη μεταπολεμικά, ανάλυση η οποία 

αποτελεί το δεύτερο – παρεκβατικό- κεφάλαιο της εργασίας. 
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Η φύση της ΕΜΕ ως επιστημονικής εταιρείας, όπως καθορίζεται ήδη από το καταστατικό της (1918), 

εξακτινώνεται σε διακριτές λειτουργείες. Κατά το χρονικό διάστημα (1918 – 1975) για το οποίο 

αναλύσαμε τις παρεμβάσεις της ΕΜΕ σε εκπαιδευτικά ζητήματα, η Εταιρεία αναπτύσσει τρεις 

παράλληλες δραστηριότητες: είναι επιστημονικό σωματείο, εκπαιδευτικός οργανισμός και 

συνδικαλιστικός φορέας. Ας περιδιαβούμε με συντομία τις διακριτές αυτές λειτουργίες: 

Επιστημονική: η βασική λειτουργία της ΕΜΕ είναι αυτή του επιστημονικού σωματείου. Η λειτουργία 

αυτή αποτελεί σταθερά για τις δραστηριότητες της ΕΜΕ και περιστρέφεται κυρίως γύρω από την 

κυκλοφορία του επιστημονικού «Δελτίου της ΕΜΕ» με πρωτότυπες εργασίες Ελλήνων και ξένων 

καθηγητών, αλλά περιλαμβάνει και τα πολυάριθμα επιστημονικά σεμινάρια, συνέδρια, συμπόσια και 

colloquia που διοργάνωσε η ΕΜΕ, με συχνότητα που έφτασε το απόγειό της κατά τις δεκαετίες του 

1960 και 1970. 

Συνδικαλιστική: η λειτουργία αυτή αποτελεί κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας της ΕΜΕ πριν από τη 

δεκαετία του 1940, καίτοι υποχωρεί φτάνοντας στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου, χωρίς να γίνεται 

καθόλου αμελητέα. Η εξέλιξη αυτή σχετίζεται με την ίδρυση της ΟΛΜΕ (1924) και την αναβάθμιση του 

ρόλου και των δραστηριοτήτων της. Βεβαίως, οι λειτουργείες των δύο οργανισμών δεν είναι αμοιβαία 

αποκλειόμενες, αλλά μάλλον έχουν συμπληρωματικό ή ενισχυτικό χαρακτήρα. Από αυτή την άποψη 

είναι ενδεικτική η ανακήρυξη του Προέδρου της ΕΜΕ, Αρ. Πάλλα σε επίτιμο πρόεδρο της ΟΛΜΕ στα 

μέσα του 1974. 

Εκπαιδευτική: η λειτουργία αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός μας για την συγκεκριμένη 

μελέτη. Τα συμπεράσματα που ακολουθούν αναφέρονται στα ερευνητικά ερωτήματα που 

διατυπώθηκαν αρχικά και τα οποία ήταν τα εξής:  

Α) Με ποιους τρόπους παρενέβη η ΕΜΕ σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής;  

Β) Ποιος ήταν ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων της ΕΜΕ σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής; 

Γ) Ποιο ήταν το εύρος των παρεμβάσεων της ΕΜΕ ως προς τα ζητήματα των διάφορων 

εκπαιδευτικών βαθμίδων; 
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Συμπεράσματα 

Με ποιούς τρόπους παρενέβη η ΕΜΕ σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής; 

Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των διάυλων επικοινωνίας μεταξύ της ΕΜΕ και των θεσμικών φορέων της 

εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας, Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο); 

Προπολεμικά, η προώθηση των επιδιώξεων της ΕΜΕ γινόταν κυρίως με εξωτερικούς όρους προς το 

κράτος. Η Εταιρεία προέβη σε αποστολή υπομνημάτων, εκστρατείες διαφώτισης, άρθρα σε 

εφημερίδες, αξιοποίηση δεσμών με στελέχη των θεσμικών οργάνων της εκπαίδευσης. Το πλέγμα 

αυτών των πρακτικών φαίνεται ότι ήταν αποτελεσματικό στις απαρχές του, αφού μόλις μετά τον πρώτο 

χρόνο λειτουργίας της ΕΜΕ ιδρύονται τα πρώτα Πρακτικά Λύκεια και στη συνέχεια, το δίκτυό τους 

διευρύνεται. Μάλιστα, στα νομοσχέδια του 1929, η εξέλιξη αυτή επικυρώνεται με την οργανική 

ενσωμάτωση του νέου δικτύου στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, καίτοι δεν πρόκειται για ισότιμο 

σχολικό δίκτυο προς εκείνο των κλασικών Γυμνασίων, κυρίως με την έννοια της ανισοτιμίας των 

απολυτηρίων τους. Ωστόσο, η ευόδωση των επιδιώξεών της έβρισκε συχνά φραγμό είτε σε εξωτερικές 

συνθήκες κοινωνικό – πολιτικής υφής (Μικρασιατική καταστροφή, πολιτική αστάθεια που οδηγούσε σε 

συνεχείς εναλλαγές κυβερνήσεων και υπουργών), είτε σε οπισθοδρομικές αντιλήψεις στελεχών του 

Υπουργείου Παιδείας και του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Από αυτή την άποψη, παρά τις όποιες 

επιφυλάξεις ως προς την ειλικρίνεια που τη διακρίνει, είναι χαρακτηριστική η δήλωση του υπουργού 

Χατζίσκου σύμφωνα με την οποία ο ίδιος εξακολουθεί να υποστηρίζει την συγκεκριμένη επιδίωξη της 

ΕΜΕ, αλλά το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο διατηρεί αντιρρήσεις138. Το ζήτημα αυτό έγινε αντικείμενο 

αντιπαράθεσης και στο εσωτερικό της Εταιρείας στα μέσα της δεκαετίας του 1930.  

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου κεντρικά στελέχη της ΕΜΕ αναλαμβάνουν επιτελικούς ρόλους 

στον πυρήνα του κράτους, όπως την περίοδο υπουργίας Δημ. Αιγινήτη, που ήταν επίτιμος πρόεδρος 

της Εταιρείας. Μάλιστα, η ΕΜΕ αναφέρεται με δυσφορία στην απομάκρυνσή του από το Υπουργείο, 

διότι δεν είχαν υλοποιηθεί ακόμη ορισμένες από τις επιδιώξεις της. Έτερη περίπτωση όπου στελέχη της 

ΕΜΕ έδρασαν με εσωτερικούς όρους προς το κράτος ήταν η ανάληψη από τον Χρ. Μπαρμπαστάθη, 

 
138 Βλ. παράγραφο «Η αντίσταση στον εκσυγχρονισμό: το πρόγραμμα σπουδών του 1931», σελ. 29 – 33. 
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καθηγητή στο Πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος του ΔΣ της ΕΜΕ, της 

συγγραφής του συνόλου των διδακτικών εγχειριδίων των μαθηματικών (διετία 1938 – 1939). 

Βεβαίως, οι σχέσεις Εταιρείας και κράτους δεν διέπονταν από ασυμβατότητα ή ανταγωνιστικότητα 

συμφερόντων. Ενδεικτικό είναι ότι η παρουσία των καθηγητών Ανώτατων Ιδρυμάτων στο πρώτο ΔΣ που 

συγκροτήθηκε (1918) ήταν σχεδόν καθολική. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το 

πανεπιστήμιο όσο και το καθηγητικό σώμα ήταν αριθμητικά πολύ μικρότερα και επομένως η ένταξη 

στο καθηγητικό σώμα των πανεπιστημίων είχε πολύ μεγαλύτερη θέση κύρους και οικονομικο – 

κοινωνικού status από την σημερινή κατάσταση. 

Αργότερα, η ΕΜΕ έδωσε μεγάλη έμφαση στην στελέχωση των κρατικών εκπαιδευτικών μηχανισμών ως 

δικλείδα ασφαλείας απέναντι σε αντίστοιχες περιπτώσεις αδράνειας και βεβαίως ως μοχλό προώθησης 

των επιδιώξεών της. Η εκλογή του Ν. Μιχαλόπουλου, του πρώτου μη πανεπιστημιακού Προέδρου της 

ΕΜΕ εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένης της θέσης Προέδρου που κατείχε την ίδια περίοδο 

(1955) και στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, της θέσης του καθηγητή στο Διδασκαλείο Μέσης 

Εκπαίδευσης και του ευρύτερου κύρους που απολάμβανε ανάμεσα στην επιστημονική και την 

εκπαιδευτική κοινότητα139.  

Η μεταβολή στους όρους δραστηριοποίησης της ΕΜΕ σε σχέση με το κράτος εμφανίζεται με 

μεγαλύτερη ενάργεια από τη δεκαετία του 1960. Στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης των 

δραστηριοτήτων της, τα κεντρικά της στελέχη πλέον λειτουργούν κυρίως με εσωτερικούς όρους προς 

το κράτος και τη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Πλέον, έχουμε την ανάληψη επιτελικών 

ρόλων σε μια σειρά απο δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μαθηματική εκπαίδευση. Έτσι, οι 

επιδιώξεις της ΕΜΕ δεν προωθούνται τόσο με όρους αποστολής υπομνήματος και εκστρατείας 

διαφώτισης, αλλά προωθούνται μέσα από συμμετοχή κεντρικών στελεχών της σε επιτροπές (Ανώτατο 

Συμβούλιο Εκπαίδευσης, πειραματική φάση της μεταρρύθμισης των «Νέων Μαθηματικών» 1961 – 

1965, επιτροπή προγράμματος σπουδών και συγγραφή των αντίστοιχων εγχειριδίων). Βεβαίως, μια 

σειρά από επιδιώξεις της μένουν χωρίς εφαρμογή, ενώ ήδη από την αρχή της δεκαετίας του 1960 μέσω 

των πανελλήνιων συνεδρίων που διοργανώνει προωθούνται αλλαγές με όρους δημόσιας πρότασης 

 
139 Βλ. παράγραφο «Η πρώτη μεταπολεμική περίοδος: Ανοικοδόμηση και σταθεροποίηση», σελ. 42 – 45.  
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προς το κράτος. Μέχρι και το τέλος της εξεταζόμενης περιόδου και με ιδιαίτερη ένταση κατά την 

περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών, αναβαθμίζεται και η σημασία της αξιοποίησης των 

δεσμών με επιτελικά στελέχη του Υπουργείου Παιδείας (τακτικές επισκέψεις στο Υπουργείο και 

εκατέρωθεν, έμμεση χρηματοδότηση).  

Με άλλα λόγια, σταδιακά υποβαθμίζεται η δημόσια προώθηση των επιδιώξεων της ΕΜΕ μέσω 

υπομνημάτων και αποκτά κεντρικότερο ρόλο η εσωτερική δραστηριοποίηση των κορυφαίων στελεχών 

της στο κράτος μέσω επισκέψεων και κυρίως μέσω της συμμετοχής σε επιτροπές. Η εξέλιξη αυτή 

συμβαδίζει και με την παρατηρούμενη μικρή ένταση και έκταση των δημόσιων αντιπαραθέσεων στο 

εσωτερικό της κοινότητας κατά την ίδια περίοδο κυρίως σε σχέση με τις προωθούμενες 

μεταρρυθμίσεις των «Νέων Μαθηματικών». 

Ποιός ήταν ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων της ΕΜΕ σε ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής; 

Σε ποιο βαθμό επαληθεύεται ο προσδοκώμενος εκσυγχρονιστικός χαρακτήρας των παρεμβάσεων της 

ΕΜΕ ως κατεξοχήν φορέα προώθησης των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών, βάσει του 

σχήματος εκσυγχρονισμός – αντίδραση που έχει κεντρική θέση στην εγχώρια ιστοριογραφία της 

εκπαίδευσης; 

Κατά την πρώτη περίοδο δραστηριοποίησής της, η Εταιρεία παρεμβαίνει κυρίως σε ζητήματα μέσης 

εκπαίδευσης και ειδικότερα όσον αφορά τη συγκρότηση του δικτύου των πρακτικών λυκείων. Η 

επιδίωξη αυτή έχει κεντρική θέση στους ιδρυτικούς σκοπούς της ΕΜΕ αποτελώντας τον πρώτο από 

τους τρεις σκοπούς που διατύπωσε ο Ν. Χατζιδάκης (1919). Ως αφετηρία της επιδίωξης αυτής 

αναφέρονται τα διεθνή δεδομένα και κυρίως το γερμανικό και δευτερευόντως το γαλλικό μοντέλο 

οργάνωσης του εκπαιδευτικού συστήματος. Εντούτοις, στα υπομνήματα εμφανίζονται ορισμένες 

ανακρίβειες όπως η εντύπωση που καλλιεργείται σε σχέση με την κατεξοχήν παρωχημένη φύση του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος σε αντιδιαστολή με τα εκσυγχρονισμένα ευρωπαϊκά 

συστήματα140.  

 
140 Βλ. παράγραφο: «Η πρώτη μεγάλη μάχη: τα «πραγματικά» Λύκεια», σελ. 24 – 29. 
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Η επιδίωξη αυτή της ΕΜΕ παρότι δεν ενέχει κανένα στοιχείο κοινωνικού – πολιτικού ριζοσπαστισμού, 

στο συγκείμενο της εποχής αποτελούσε επιδίωξη που εντασσόταν μόνο μερικώς στο πλαίσιο εθνικής 

συγκρότησης και στον εθνικό προσανατολισμό της εκπαίδευσης. Κι αυτό δεδομένου ότι ισχυροποίηση 

της θέσης των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών στα προγράμματα σπουδών ισοδυναμούσε με 

υποβάθμιση της θέσης των κλασικών σπουδών και της διδασκαλίας των νεκρών γλωσσών. Βεβαίως, οι 

επιδιώξεις της ΕΜΕ με κανένα τρόπο δεν αμφισβητούσαν το συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά ορισμένα 

επιτελικά στελέχη του κράτους δυσκολεύονταν να αντιληφθούν τον τρόπο που η διδασκαλία των 

μαθηματικών και ειδικότερα της ευκλείδειας γεωμετρίας συνιστούσε πρακτική εντασσόμενη όχι απλώς 

στο εσωτερικό, αλλά στο κέντρο του εκπαιδευτικού πλαισίου που οι ίδιοι υποστήριζαν. Γι’ αυτό και οι 

αντιδράσεις που ορθώθηκαν από συντηρητικά στελέχη του υπουργείου και του κράτους ήταν οξείες. 

Συνεπώς, όσον αφορά την πρώτη περίοδο λειτουργίας της, η ΕΜΕ παρενέβη με κυρίως 

εκσυγχρονιστικούς όρους ζητώντας αναβάθμιση της θέσης των θετικών επιστημών στα προγράμματα 

σπουδών της μέσης εκπαίδευσης κυρίως μέσω της συγκρότησης του δικτύου των πρακτικών λυκείων. 

Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση των στάσεων της ΕΜΕ στην ίδρυση του Πανεπιστημίου της 

Θεσσαλονίκης. Παρότι, η ίδρυση δεύτερου πανεπιστημίου ήταν μία εξέλιξη που θα δρούσε ουσιαστικά 

υπέρ της συγκρότησης ενός διευρυνώμενου κύκλου μαθηματικών ερευνητών και καθηγητών 

αναβαθμίζοντας την ελληνική μαθηματική κοινότητα, πράγμα που άλλωστε αποτελούσε κεντρικό 

σκοπό της Εταιρείας, όπως διατυπώθηκε από τον Ν. Χατζιδάκη (1919). Εξάλλου κεντρικό ρόλο στην 

συγκρότηση δεύτερου πανεπιστημίου είχε διαδραματίσει ο Κων. Καραθεοδωρή καίτοι μετά την 

Μικρασιατική Καταστροφή, η θέση του ιδρύματος μεταφέρθηκε από τη Σμύρνη στην Θεσσαλονίκη, η 

οποία είχε πριν λίγα χρόνια ενσωματωθεί στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, η ΕΜΕ δεν πήρε καμία 

θέση υπέρ ή κατά της ίδρυσής του ούτε κατά την δημόσια διαβούλευση πριν την ψήφιση, ούτε κατά 

την περίοδο που ενώ είχε επικυρωθεί νομικά, καθυστερούσε η λειτουργία του, ούτε και κατά τις 

απαρχές της λειτουργίας του. Αντιθέτως, κορυφαία στελέχη της ΕΜΕ τόσο από τη θέση τους στη 

Φυσικομαθηματική Σχολή του Παν. Αθηνών, όσο από τη θέση τους στη Σύγκλητο του ίδιου ιδρύματος, 

όσο τέλος και από τη θέση του Υπουργού Παιδείας διατύπωναν οξείες ενστάσεις στους όρους 
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λειτουργίας του νέου ιδρύματος, συντασσόμενα με τα πιο συντηρητικά κομμάτια του ακαδημαϊκού 

κόσμου141.  

Ειδική μνεία αντιστοιχεί στα περιοδικά της ΕΜΕ «Δελτίο» και «Παράρτημα του Δελτίου» που άρχισαν 

να εκδίδονται το 1919 και το 1930 αντιστοίχως. Αρχικά, με την έκδοση του «Δελτίου της ΕΜΕ» 

επιχειρήθηκε η διαμόρφωση ενός πόλου πρωτότυπης μαθηματικής έρευνας και επικοινωνίας της 

μαθηματικής κοινότητας. Το «Παράρτημα του Δελτίου» κυκλοφόρησε αρχικά ως συμπλήρωμα του 

«Δελτίου της ΕΜΕ» και από το δεύτερο τεύχος ως αυτοτελές περιοδικό. Βασική μερίδα του κοινού στο 

οποίο απευθυνόταν το «Παράρτημα του Δελτίου» ήταν οι μαθητές της μέσης εκπαίδευσης, τους 

οποίους δεν μπορούσε να προσεγγίσει ένα επιστημονικό περιοδικό με πρωτότυπες εργασίες όπως το 

«Δελτίο». Το «Παράρτημα του Δελτίου», μετονομασθέν σε «Ευκλείδης» το 1968, συνοδεύει τη 

διαχρονική παρουσία της ΕΜΕ, με εξαίρεση την πρώτη δωδεκαετία λειτουργίας της, και έχει 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολικών μαθηματικών στην Ελλάδα. 

Τα δύο περιοδικά κάλυψαν στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα ένα σημαντικό κενό στην ανάπτυξη της 

μαθηματικής επιστήμης, όσο και της μαθηματικής εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό πιστοποιείται από τη 

σταθερή τους κυκλοφορία (με εξαίρεση τη ταραχώδη δεκαετία του 1940) και η έλλειψη αντίστοιχων 

εκδοτικών προσπαθειών από άλλους φορείς.  

Μεταπολεμικά, η χώρα βρίσκεται σε στάδιο ανοικοδόμησης και σταθεροποίησης. Η Εταιρεία 

αναπτύσσει δραστηριότητες στο δεδομένο πλαίσιο ξεκινώντας την επανέκδοση των περιοδικών της 

«Δελτίο» και «Παράρτημα του Δελτίου» και αγοράζει ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας που καλείται «Η 

Στέγη του Μαθηματικού» και το οποίο σήμερα στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της. 

Ακολουθώντας τους ρυθμούς της σταθεροποίησης στη χώρα, από την αρχή της δεκαετίας του 1960 οι 

δραστηριότητές της διευρύνονται και αποκτούν μεγαλύτερη ένταση και διείσδυση. Την ίδια περίοδο 

εμφανίζονται στη Δύση οι μεταρρυθμίσεις των «Νέων Μαθηματικών». Συνοπτικά μπορούμε να πούμε 

ότι ως «Νέα Μαθηματικά» κωδικοποιήθηκε η προσπάθεια εισαγωγής στη μέση εκπαίδευση 

περιεχομένου των ανώτερων μαθηματικών το οποίο μόλις την προηγούμενη δεκαετία είχε αρχίσει να 

ενσωματώνεται στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Μαθηματικών Τμημάτων. Η ΕΜΕ, 

 
141 Βλ. παράγραφο: «Οι στάσεις απέναντι στην ίδρυση του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίης», σελ. 37 – 40. 
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ακολουθώντας το Υπουργείο Παιδείας, αγκαλιάζει στις απαρχές τους τις μεταρρυθμίσεις αυτές και το 

πνεύμα τους. Επιπλέον, επιχειρείται μία ιδεολογική επένδυση των μεταρρυθμίσεων στην εξειδίκευσή 

τους στο ελληνικό συγκείμενο: η μαθηματική εκπαίδευση στο πλαίσιο των «Νέων Μαθηματικών» 

αναλαμβάνει χαρακτηριστικά αρμού ανάμεσα στο ένδοξο αρχαίο ελληνικό παρελθόν των μεγάλων 

επιστημόνων και φιλοσόφων και στο ευοίωνο μέλλον για το ελληνικό έθνος δυνάμει της πρόσφατης 

ένταξης της χώρας στην Κοινή Αγορά και των ραγδαίων ρυθμών ανάπτυξης που μόνο η τεχνολογική και 

επιστημονική δραστηριότητα μπορούσε να προσφέρει. Ιδιαίτερα δεδομένης της απουσίας αντίστοιχης 

επιχειρηματολογίας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι «εθνικοί λόγοι» που συνηγορούσαν υπέρ της 

υιοθέτησης των «νέων μαθηματικών» θεωρούνται μια ιδεολογική επιλογή ορισμένων ιθυνόντων142. 

Από αυτή την άποψη είναι ενδεικτική η περίπτωση του Ν. Μιχαλόπουλου, ο οποίος πρωτοστάτησε 

στην προώθηση των μεταρρυθμίσεων των «Νέων Μαθηματικών» και στην προσπάθεια σύνδεσής τους 

με τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά. Είναι πιθανό ότι συγκεκριμένοι φορείς της ελληνικής μαθηματικής 

εκπαίδευσης έκριναν ότι τα αμιγώς επιστημονικά και παιδαγωγικά επιχειρήματα που 

χρησιμοποιούνταν στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν θα έβρισκαν ευήκοα ώτα στην χώρα μας και γι’ αυτό 

επιλέχθηκε η εθνικιστική επένδυση των μεταρρυθμίσεων. Οπωσδήποτε, η περίπτωση του Ν. 

Μιχαλόπουλου, αναδεικνύει τις αντιφάσεις με τις οποίες ήρθε αντιμέτωπη η ελληνική μαθηματική 

κοινότητα, φωτίζοντας ταυτόχρονα τους όρους επίλυσης των αντιφάσεων αυτών όπως αποτυπώθηκαν 

στα προγράμματα σπουδών και τα εγχειρίδια της περιόδου 1968 – 1969. 

Η επιλογή αυτή είχε καθοριστικά αποτελέσματα στις μετέπειτα εξελίξεις και ειδικότερα αφού έγινε 

αντιληπτό ότι τα «Νέα Μαθηματικά» όχι μόνο δεν είχαν σχέση με τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά, 

αλλά ουσιαστικά αντιστρατεύονταν το ευκλείδειο μοντέλο. Ουσιαστικά, η ΕΜΕ βρέθηκε προ ενός 

διλήμματος που αφορούσε την υιοθέτηση και εφαρμογή μιας διεθνούς μεταρρυθμιστικής κίνησης η 

οποία εντούτοις ανέτρεπε το πλαίσιο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση. 

Βεβαίως, η αντίφαση143 συνδεόταν κυρίως με τα προγράμματα της γεωμετρίας, παρά με την άλγεβρα ή 

τα νέα μαθηματικά περιεχόμενα που εισήχθησαν. 

 
142 Βλ. παράγραφο: «Η εξέλιξη των στάσεων της ΕΜΕ», σελ. 79 – 86. 
143 Βλ. παράγραφος: «Η ανεπίλυτη αντίφαση», σελ. 77 – 79.  
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Ωστόσο, οι όροι της υιοθέτησης των μεταρρυθμίσεων αυτών στα αρχικά τους στάδια τόσο από το 

κράτος, όσο και από την Εταιρεία καθιστούν την απομάκρυνση από αυτές δυσχερή διαδικασία. Σε 

συνδυασμό με τους νέους όρους δραστηριοποίησης της ΕΜΕ σε σχέση με το κράτος, γίνεται 

αντιληπτός ο λόγος που απουσιάζει η ουσιαστική συζήτηση και αντιπαράθεση για αλλαγές αυτού του 

βεληνεκούς αλλά αντιθέτως προτάσσεται η εσωτερική δραστηριοποίηση στο κράτος για την παραγωγή 

του κατάλληλου μείγματος εκπαιδευτικής πολιτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδεολογική επιλογή της 

σύνδεσης των «Νέων Μαθηματικών» με τα αρχαία ελληνικά μαθηματικά αμφισβητήθηκε δημόσια από 

έναν μόνο επιστήμονα, διεθνούς κύρους ιστορικό των μαθηματικών, τον Ευ. Σταμάτη, και ότι η κριτική 

που του επιφυλάχθηκε δεν ήταν καθόλου τιμητική144.  

Επιπλέον, την τριετία 1965 – 1967 η χώρα διέρχεται από βαθιά κρίση με πολλαπλά επίπεδα. Ως 

αποτέλεσμα, τα βήματα των μεταρρυθμίσεων είτε ανατρέπονται, είτε, όπως στην περίπτωση των 

«Νέων Μαθηματικών» διακόπτονται. Το καθεστώς της δικτατορίας που προέκυψε από αυτή την κρίση 

επέδειξε θετική στάση απέναντι στις μεταρρυθμίσεις των «Νέων Μαθηματικών». Συνεπώς, από το 

1968 και έπειτα εκκινά η φάση της διευρυμένης εφαρμογής τους, μέσω των νέων προγραμμάτων 

σπουδών και της συγγραφής νέων εγχειριδίων. Η εφαρμογή αυτή πόρρω απείχε από την σταδιακή 

πειραματική διαδικασία που επιλέχθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960145. Στις διαδικασίες αυτές, 

ο ρόλος μιας σειράς στελεχών της ΕΜΕ, περισσότερο ή λιγότερο κεντρικών, ήταν επιτελικός.  

Επιπλέον, κατά τη διετία 1968 – 1969 παρατηρείται μία εκτεταμένη δραστηριοποίηση κεντρικών 

στελεχών της Εταιρείας στις αλλαγές που προωθούσε το δικτατορικό καθεστώς. Όπως έχει αναδειχθεί, 

συγκεκριμένα στελέχη της Εταιρείας έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη συγκρότηση των νέων προγραμμάτων 

των μαθηματικών για τη μέση εκπαίδευση και στη συγγραφή των επίσημων εγχειριδίων κατ’ 

αντιστοιχία με τα νέα προγράμματα, ενώ άσκησαν εποπτικό ρόλο στην όλη διαδικασία που προωθούσε 

το Υπουργείο Παιδείας146. 

 
144 Βλ. παράγραφος: «Η αντιπαράθεση Μπούσγου – Σταμάτη», σελ. 111 – 113.  
145 Βλ. παράγραφο: «Η προώθηση των μεταρρυθμίσεων από το κράτος», σελ. 86 – 89. 
146 Βλ. παράγραφο: «Ο ρόλος της ΕΜΕ στη συγγραφή των νέων εγχειριδίων», σελ. 124 – 126. 
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Σε κάθε περίπτωση, το μείγμα εκπαιδευτικής πολιτικής που υιοθετήθηκε είχε το χαρακτήρα του 

συμψηφισμού ανάμεσα στα παλιά προγράμματα και στα «Νέα Μαθηματικά»147. Με άλλα λόγια, η 

χρυσή τομή που επιβλήθηκε αφορούσε την διατήρηση όλων των στοιχείων των παλιών προγραμμάτων 

και την ταυτόχρονη εισαγωγή νέων περιεχομένων επιστημολογικά ξένων προς αυτά. Έτσι, παρότι 

θεωρήθηκε ότι με αυτό τον τρόπο θα ξεπερνιόταν η ανεπίλυτη αντίφαση ανάμεσα στην ευκλείδεια 

γεωμετρία και τα «νέα μαθηματικά», ουσιαστικά επιτελούταν μια απομάκρυνση από το πνεύμα των 

«νέων μαθηματικών» που αφορούσε στην ενοποίηση του μαθήματος των μαθηματικών υπό την έννοια 

της αλγεβρικής δομής. Συνοπτικά, οι επιλογές της ΕΜΕ κατά την παρέμβασή της στην εκπαίδευση είχαν 

έντονο το στοιχείο της αντιφατικότητας, υπό την έννοια της υιοθέτησης των μεταρρυθμίσεων αλλά με 

την εξειδίκευσή τους στο ελληνικό πλαίσιο με τρόπο αποδομητικό για το πνεύμα τους. Ενδεικτική από 

αυτή την άποψη είναι η μετονομασία του «Παραρτήματος του Δελτίου» σε «Ευκλείδη» την ίδια 

χρονική συγκυρία (1968) που άρχιζε η γενικευμένη εφαρμογή των «Νέων Μαθηματικών»148. 

Σε αυτό το σημείο είναι αναγκαία μία παρέκβαση που αφορά στην συνεργασία της ΕΜΕ με τρία 

δικτατορικά καθεστώτα. Η πρώτη περίπτωση σχετίζεται με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και το ρόλο 

που διαδραμάτισε ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΜΕ Δημ. Αιγινήτης στον οποίο ανατέθηκε η θέση του 

Υπουργού Παιδείας από τη δικτατορία Παγκάλου. Η ΕΜΕ αντιμετώπισε ευνοϊκά την ανάθεση της 

υπουργικής θέσης στον Αιγινήτη, ο οποίος έπαιξε συντηρητικό ρόλο στις εξελίξεις γύρω από το 

Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Η δεύτερη περίπτωση σχετίζεται με τη μέση εκπαίδευση και την 

ανάληψη της συγγραφής του συνόλου των σχολικών εγχειριδίων των μαθηματικών από το στέλεχος της 

ΕΜΕ και καθηγητή στο Πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χρ. Μπαρμπαστάθη. 

Συγκεκριμένα, επρόκειτο για μια προσπάθεια της δικτατορίας Μεταξά να ελέγξει με πιο άμεσο τρόπο 

το πνεύμα και το περιεχόμενο της σχολικής γνώσης μέσω της ίδρυσης του ΟΕΣΒ (1938). Η τρίτη και πιο 

εκτεταμένη περίπτωση σχετίζεται επίσης με τη μέση εκπαίδευση και με την ανάληψη από κεντρικά 

στελέχη της ΕΜΕ της σύνταξης των νέων προγραμμάτων σπουδών του 1968 – 1969, της συγγραφής της 

πλειοψηφίας των εγχειριδίων που ακολουθούσαν αυτά τα προγράμματα και της ευρύτερης εποπτείας 

αυτής της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας. Οι τρεις περιπτώσεις συνεργασίας με δικτατορικά 

καθεστώτα που αναφέρθηκαν αναδεικνύουν συγκεκριμένες αντιλήψεις που ηγεμόνευαν στους 

 
147 Βλ. παράγραφο: «Τα νέα προγράμματα της διετίας 1968 – 1969», σελ. 119– 124. 
148 Βλ. παράγραφο: «Η μετονομασία του «Παραρτήματος του Δελτίου»», σελ. 127 – 130. 
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κόλπους της Εταιρείας σε σχέση με την ουδετερότητα της μαθηματικής γνώσης και εκπαίδευσης, με 

τον κοινωνικό – πολιτικό συντηρητισμό και με τις αντιφάσεις μιας εκσυγχρονιστικής κατεύθυνσης στο 

πεδίο της νεοελληνικής εκπαίδευσης. 

Συμπερασματικά, παρότι εν γένει ο χαρακτήρας των παρεμβάσεων της ΕΜΕ ήταν εκσυγχρονιστικός, 

υπήρχαν  καθ’ όλη την περίοδο που εξετάστηκε αντιφάσεις που σχετίζονταν είτε με ιδεολογικές 

επιλογές συντηρητικής υφής, όπως στην περίπτωση των «Νέων Μαθηματικών», είτε με μορφές 

συντεχνιακής αντίληψης ορισμένων ιθυνόντων, όπως στην περίπτωση του Πανεπιστημίου της 

Θεσσαλονίκης. Συνεπώς, σχηματοποιήσεις όπως το δίπολο «εκσυγχρονισμός – αντίδραση» δεν 

καταφέρνουν να περιγράψουν τη σύνθετη πραγματικότητα και τη λειτουργία φορέων όπως η ΕΜΕ: 

εντός της Εταιρείας αναπτύχθηκαν προσανατολισμοί που απαιτούν ιδιαίτερη ανάλυση και ερμηνεία σε 

συνάρτηση με το κοινωνικό – πολιτικό συγκείμενο κάθε περιόδου. 

Ποιο ήταν το εύρος των παρεμβάσεων της ΕΜΕ ως προς τα ζητήματα των διάφορων εκπαιδευτικών βαθμίδων; 

Το κύριο μέρος των παρεμβάσεων της ΕΜΕ που αφορούν την εκπαίδευση, εστιάζουν στη βαθμίδα της 

μέσης εκπαίδευσης.  

Από την ίδρυσή της, το 1918 μέχρι και το 1940, το σύνολο των παρεμβάσεων της ΕΜΕ αφορά τη μέση 

εκπαίδευση (Πρακτικά Λύκεια, αύξηση ωρών διδασκαλίας, αναλυτικά προγράμματα, σχολικά 

εγχειρίδια). Η βαθμίδα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μένει εκτός των ενεργητικών της παρεμβάσεων 

απέναντι στο υπουργείο. Με αντίστοιχο τρόπο, απουσιάζουν παρεμβάσεις σχετικά με την 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, παρότι εκτυλίσσονται σημαντικές αλλαγές όπως η εισαγωγή εξεταστικών 

φίλτρων και η ίδρυση δεύτερου πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη.  

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το περιοδικό της ΕΜΕ «Παράρτημα του Δελτίου» (μετονομασθέν το 1968 σε 

«Ευκλείδης»), η έκδοση του οποίου καλύπτει σχεδόν το σύνολο της λειτουργίας της Εταιρείας, έχει 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και εξέλιξη των σχολικών μαθηματικών στην Ελλάδα. 

Εφόσον το κοινό στο οποίο απευθυνόταν το περιοδικό ήταν οι μαθητές και οι μαθηματικοί της μέσης 

εκπαίδευσης και δεδομένης της απουσίας αντίστοιχου εντύπου για τις άλλες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, μπορεί να εξαχθεί ο συγκεκριμένος στόχος της ΕΜΕ για διαμόρφωση διαύλων 
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επικοινωνίας και επιρροής με το μαθητικό κοινό και το διδακτικό προσωπικό της μέσης εκπαίδευσης. 

Το εύρος, οι μορφές και η αποτελεσματικότητα αυτής της επιρροής μένει να ερευνηθεί. 

Μεταπολεμικά, οι δραστηριότητες της ΕΜΕ επεκτείνονται μερικώς και στις υπόλοιπες βαθμίδες. Για 

παράδειγμα, η ΕΜΕ παρεμβαίνει για την ενσωμάτωση των μαθηματικών στα προγράμματα σπουδών 

των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, πράγμα που πετυχαίνει στις αρχές της δεκαετίας του 1960, ενώ 

επιπλέον εισάγονται στοιχεία της θεωρίας συνόλων στα προγράμματα σπουδών του Δημοτικού. 

Αντίστοιχα, η ΕΜΕ παρεμβαίνει σε ζητήματα που αφορούν την εισαγωγή των τελειόφοιτων στα ΑΕΙ, 

είτε με την συμμετοχή στην αντιπαράθεση του Αρ. Πάλλα με το ΕΜΠ το 1962149, είτε με τον τρόπο που 

συντάσσεται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964. Ωστόσο, το κέντρο των παρεμβάσεων και 

της φροντίδας της αφορά τη μέση εκπαίδευση. Ακόμα και αυτές οι περιφερειακές παρεμβάσεις της 

Εταιρείας έρχονται να πλαισιώσουν τον κύριο όγκο των δραστηριοτήτων της που αφορά την μέση 

εκπαίδευση και ειδικότερα, την δεκαετία του 1960 και έπειτα, την εφαρμογή της μεταρρύθμισης των 

«Νέων Μαθηματικών». Συνεπώς, ακόμα και όταν οι παρεμβάσεις της ΕΜΕ δεν αφορούν τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο προσανατολισμός τους είναι στραμμένος σε αυτή. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από την οξεία αντιπαράθεση του 1962, η Εταιρεία δεν δημοσίευε σχόλια 

ή κριτικές για τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων των πανεπιστημιακών τμημάτων150. Εξάλλου 

μέχρι και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, κάθε πανεπιστημιακό τμήμα διοργάνωνε τις 

εισαγωγικές εξετάσεις με δική του ευθύνη και δικό του σχεδιασμό. Επομένως, τα θέματα ήταν 

πολλαπλάσια των τμημάτων. Ωστόσο, στις σελίδες του «Παραρτήματος του Δελτίου» δημοσιεύονταν 

τακτικά τα θέματα των σχολών μαζί με τις λύσεις τους, αλλά χωρίς περαιτέρω σχολιασμό. Μοναδική 

περίπτωση όπου ένα θέμα εξετάσεων έγινε αντικείμενο αντιπαράθεσης, μέσα από τις σελίδες των 

περιοδικών της ΕΜΕ, ήταν το 1948 όταν και η Εταιρεία μέσω του Αρ. Πάλλα έλαβε το μέρος της 

Μαθηματικής Σχολής του Παν. Αθηνών έναντι του μέλους της ΕΜΕ και καθηγητή στο Παν. 

Θεσσαλονίκης, Θ. Βαρόπουλου. Αφετέρου, ο ίδιος ο Αρ. Πάλλας, ως ιδιοκτήτης μεγάλου φροντιστηρίου 

εξέδιδε κάθε έτος σε μορφή βιβλίου τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων όλων των σχολών και 

εκτός από κάποια εισαγωγικά σχόλια, δεν υπήρχε κριτική διάθεση παρά μόνο παράθεση των λύσεων, 

 
149 Βλ. παράγραφο: «Το ζήτημα των εισαγωγικών εξετάσεων», σελ. 93 – 99. 
150 Η στάση αυτή αντιτίθεται στην πρακτική που ακολουθείται από την ΕΜΕ τα τελευταία χρόνια, η οποία περλαμβάνει την 
έκδοση ανακοίνωσης αμέσως μετά τις Πανελλήνιες Εξετάσεις όπου προχωρά σε σχολιασμό των θεμάτων. 
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προς εξάσκηση των υποψηφίων φοιτητών. Κατά συνέπεια, η κριτική επί των θεμάτων των εξετάσεων 

δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο και σίγουρα η ΕΜΕ δεν προέβη σε κριτική ή απλό σχολιασμό. Αντίστοιχη 

κατάσταση επικράτησε και μετά την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, όταν και ο έλεγχος των 

εισαγωγικών εξετάσεων μετατοπίστηκε στο Υπουργείο Παιδείας. Η εικόνα αυτή καλύπτει το σύνολο 

του διαστήματος που εξετάστηκε. 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των συμπερασμάτων της παρούσας εργασίας, είναι αναγκαίες 

ορισμένες ευρύτερες παρατηρήσεις που φωτίζουν τους βασικούς άξονες του θεωρητικού πλαισίου 

στου οποίο βασιστήκαμε και αναδεικνύουν νέες δυνατότητες. 

Όπως έχει αναφερθεί, η μαθηματική εκπαίδευση αποτελεί μέρος της γενικής εκπαίδευσης και 

επομένως ακολουθεί τους όρους και τις κατευθύνσεις ανάπτυξης των εθνικών εκπαιδευτικών 

συστημάτων. Συνεπώς, η εξέλιξη της μαθηματικής εκπαίδευσης προσδιορίζεται από ποικίλους 

παράγοντες κοινωνικής, οικονομικής ή ακόμη και πολιτικής, φιλοσοφικής ή θρησκευτικής φύσης. 

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις και ειδικότερα οι μεταρρυθμίσεις στη μαθηματική 

εκπαίδευση αποτελούν ένα σημαντικό πεδίο για την ιστορική έρευνα διότι επιτρέπουν την ανάδειξη 

όψεων, στάσεων και μετατοπίσεων στο επιστημονικό αντικείμενο αλλά και στους θεσμικούς 

παράγοντες. Ειδικότερα, οι μεταρρυθμίσεις των «Νέων Μαθηματικών» λόγω του εύρους τους σε 

επίπεδο μαθηματικού περιεχομένου και σε επίπεδο διακρατικής συνεργασίας έχουν αποτελέσει 

ιδανικό ερευνητικό πεδίο τους ιστορικούς της μαθηματικής εκπαίδευσης. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι ο ερευνητικός φακός μπορεί να εστιάσει σε πληθώρα περιοχών και όψεων: εκτός από την διεθνή 

κίνηση και τις δραστηριότητες των διεθνών θεσμικών παραγόντων σε σχέση με τις όψεις των 

μεταρρυθμίσεων, η εξέταση των επιμέρους εθνικών εξειδικεύσεων της μεταρρύθμισης των «Νέων 

Μαθηματικών» φέρει επίσης έντονο ενδιαφέρον, λόγω των διαφορετικών ταχυτήτων και αποχρώσεων. 

Όπως έγινε εμφανές, η ελληνική μαθηματική εκπαίδευση και ειδικότερα οι όροι εκδίπλωσης της 

μεταρρύθμισης των «Νέων Μαθηματικών» στην Ελλάδα χαρακτηρίστηκαν από σημαντικές ιδιομορφίες 

σε σχέση με τη διεθνή κίνηση με βασικά παραδείγματα τα New Math στις ΗΠΑ και Mathématique 

moderne στη Γαλλία. Η μελέτη των αντίστοιχων «περιφερειακών» εθνικών περιπτώσεων παρουσιάζει 
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ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο βαθμό που μπορεί να αναδείξει ιδιομορφίες αντίστοιχου ή άλλου τύπου. 

Ωστόσο, όπως έχει διαπιστώσει ο Schubring (2018) είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να καταλήξει ο κλάδος 

της ιστορίας της μαθηματικής εκπαίδευσης με μια σειρά απομονωμένων εθνικών περιπτώσεων χωρίς 

μεταξύ τους διασυνδέσεις. Προς τούτο, ο ίδιος προτείνει τη συγκριτική ανάλυση ανάμεσα στα γενικά 

χαρακτηριστικά της διεθνούς κίνησης (υπό την ευρεία έννοια) και στις ιδιαιτερότητες που πιθανόν 

παρουσιάζουν οι επιμέρους εθνικές περιπτώσεις, βάσει εθνικών, πολιτισμικών, πολιτικών ή άλλων 

χαρακτηριστικών. Κατά συνέπεια, αναφέρεται στο δίπολο global – local ως συμπληρωματικές 

κατηγορίες στην ιστορική ανάλυση της μαθηματικής εκπαίδευσης. 
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Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 

1. Επειδή η ιστορία της ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης έχει μελετηθεί περιστασιακά και με 

τρόπο μη συστηματικό , θα είχε σημασία η διευρυμένη μελέτη του ρόλου της ΕΜΕ στην εξέλιξη της 

ελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης που να εκκινά από την περίοδο της Μεταπολίτευσης και με 

αυτό τον τρόπο να εφάπτεται της παρούσας μελέτης. 

2. Από ιστορική σκοπιά, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί ο ρόλος της ΕΜΕ και της ίδιας της 

Φυσικομαθηματικής Σχολής του Παν. Αθηνών στο συγκείμενο του μεσοπολέμου. Βεβαίως, έχουν 

δημοσιευτεί μελέτες αντίστοιχου περιεχομένου: 

a. Κρητικός, Θ.  (1995). Η πρόσληψη της επιστημονικής σκέψης στην Ελλάδα. Η Φυσική μέσα από 

πρόσωπα, θεσμούς και ιδέες (1900 – 1930). Αθήνα: Παπαζήσης [πρόκειται για εκδοχή της 

διδακτορικής διατριβής του συγγραφέα με τίτλο: «Η Φυσική στην Ελλάδα: 1900 – 1930. 

Πρόσωπα, Θεσμοί, Ιδέες» (Ιόνιο Πανεπιστήμιο).] 

b. Κρητικός, Θ. (1997). Πανεπιστήμιο και νέα γνωστικά αντικείμενα. Η θέσπιση της Ιστορίας των 

Επιστημών στην Αθηναϊκή Φυσικομαθηματική Σχολή. Μνήμων, 19, 41-71. 

c. Καραμανωλάκης, Β. Δ. (2006). Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της 

ιστορίας στο πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1932). Αθήνα: Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών. 

Επιπλέον, υπάρχουν μελέτες για την μαθηματική εκπαίδευση και την μαθηματική κοινότητα που 

αφορούν προηγούμενες ιστορικές περιόδους, όπως του: 

Καστάνης, Ν. (2001). Η εισαγωγή των μαθηματικών στην νεοελληνική παιδεία: η άλγεβρα και ο 

απειροστικός λογισμός. (Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). 

Ή, η συλλογή άρθρων του ίδιου συγγραφέα: 

Καστάνης, Ν. (1998). Όψεις της νεοελληνικής μαθηματικής παιδείας. Μαθηματική Βιβλιοθήκη. 

Δείγματα μελετών για το ρόλο της μαθηματικής κοινότητας και ειδικότερα των ακαδημαϊκών 

μαθηματικών στο πρώτο μισό του εικοστού αιώνα και παλαιότερα αποτελούν τα έργα των: 
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a. Σακελλαρίου, Ν. (1935). Τα Μαθηματικά εις την Ελλάδα από του 1830 μέχρι του 1930. Δελτίο 

της ΕΜΕ, ΙΣΤ – Α: 60 – 75. 

b. Στεφανίδης, Μ. (1948). Εκατονταετηρίς 1837 – 1937: Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής, 

Αθήνα: Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. 

Τέλος, η επόμενη μελέτη του Γ. Θωμαϊδη αναφέρεται σε ορισμένα προβλήματα της ιστοριογραφίας 

της νεοελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης, αλλά με μάλλον λακωνικό τρόπο και ως μέρος μιας 

συνολικότερης επεξεργασίας με αντικείμενο τη βιβλιογραφία των ελληνικών σχολικών εγχειριδίων. 

Θωμαϊδης, Γ. (2016). H ιστοριογραφία της νεοελληνικής μαθηματικής εκπαίδευσης και η 

σημασία της ανάλυσης των σχολικών εγχειριδίων. ΙΕΠ, Ιστορική Συλλογή. http://e-

library.iep.edu.gr/iep/articles/presentation/page_025.html 

Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εκλείπει μια σύγχρονη μελέτη που να τοποθετείται στο ιστορικό 

πλαίσιο του εικοστού αιώνα. Επιπλέον, όπως είχε διαπιστωθεί και από τους Θωμαϊδη & Καστάνη 

(2003) δεν υπάρχουν μελέτες που να αφορούν σε πρόσωπα που σφράγισαν με τις δραστηριότητές 

τους την εξέλιξη των πραγμάτων. 

3. Έχει εν πολλοίς μείνει εκτός ερευνητικού φακού η ποιοτική μελέτη του μαθηματικού περιεχομένου 

κυριάρχησε στην σχολική μαθηματική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Από αυτή την άποψη, θα είχε 

ενδιαφέρον η ποιοτική κατανομή των προβλημάτων που εμφανίστηκαν στο «Παράρτημα του 

Δελτίου»151 βάσει μιας συγκεκριμένης τυπολογίας, και η συνάρτηση των κατανομών αυτών με τα 

θέματα των μαθηματικών Διαγωνισμών καθώς και με τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων. Να 

ερευνηθεί δηλαδή η σχέση των επιλογών της ΕΜΕ (περιεχόμενα περιοδικών, θέματα διαγωνισμών) 

με τις εξελίξεις στην ελληνική μαθηματική εκπαίδευση και με την ανταπόκριση που υπήρχε από 

πλευράς πανεπιστημιακών στα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων. Για παράδειγμα, ο Θωμαϊδης 

(1995) έχει δείξει ότι η πορεία που ακολουθήθηκε στην περίπτωση των απολύτων τιμών ήταν 

αντίστροφη, δηλαδή βασικό κίνητρο για την εισαγωγή τους στο αναλυτικό πρόγραμμα και στις 

σελίδες του «Παραρτήματος του Δελτίου» ήταν τα θέματα των εισαγωγικών εξετάσεων, κυρίως του 

ΕΜΠ.  

 
151Βλ. Παράρτημα Α’ 

http://e-library.iep.edu.gr/iep/articles/presentation/page_025.html
http://e-library.iep.edu.gr/iep/articles/presentation/page_025.html
http://e-library.iep.edu.gr/iep/articles/presentation/page_025.html
http://e-library.iep.edu.gr/iep/articles/presentation/page_025.html
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Βεβαίως, όπως έχει αναδειχθεί και στην παρούσα εργασία, μέχρι την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

του 1964, η ευθύνη των εισαγωγικών εξετάσεων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αντιστοιχούσε 

στα πανεπιστήμια και στους καθηγητές των επιμέρους τμημάτων. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι 

εισαγωγικές εξετάσεις και η θεματογραφία τους ήταν σχετικά αυτόνομες έναντι των σχολικών 

προγραμμάτων σπουδών και των αντίστοιχων εγχειριδίων και ότι, σε σχέση με αυτή την κατάσταση, 

η ΕΜΕ επέδειξε μια μάλλον ενισχυτική στάση, αν κρίνουμε από τις επιλογές της στη θεματολογία 

των περιοδικών που εξέδιδε. Από αυτή την άποψη, διατηρεί μεγάλο ενδιαφέρον και η διερεύνηση 

των παραγόντων που επιδρούν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προβλημάτων, και που 

συχνά μπορεί να εκφεύγουν της επιστημονικής προσέγγισης. 

4. Η μελέτη της ρόλου των μαθητικών διαγωνισμών όσον αφορά την ισχυροποίηση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών γύρω από τα μαθηματικά και τις θετικές και τεχνολογικές 

επιστήμες. Ο συγκεκριμένος ρόλος των μαθητικών διαγωνισμών στην Ελλάδα δεν έχει διερευνηθεί 

ουσιαστικά. Βεβαίως έχουν γίνει μελέτες γύρω από τους μαθητικούς διαγωνισμούς, αλλά εστιάζουν 

στην ανίχνευση των χαρισματικών παιδιών (βλ. την διατριβή του Τυρλή, 2017). Μια τέτοια μελέτη 

μπορεί να βασιστεί σε ποσοτικά στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουν ενδιαφέρον είναι το ποσοστό των 

συνδρομητών του «Παραρτήματος του Δελτίου» που δηλώνει συμμετοχή στο διαγωνισμό, καθώς 

και η ηλικιακή και χωρική κατανομή τους στην επικράτεια, ο αριθμός των σχολείων που 

συμμετέχουν, η κατανομή τους ανά είδος (κλασικό, πρακτικό, θηλέων) και ανά περιοχή, καθώς και 

το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν, ο αριθμός των μαθητών που συμμετέχουν και η κατανομή τους 

ανά τάξη, ανά φύλο, ανά είδος σχολείου και ανά περιοχή, ο αριθμός των μαθητών που βραβεύονται 

και η κατανομή τους ανά τάξη, ανά φύλο, ανά είδος σχολείου και ανά περιοχή. Επιπλέον, διατηρεί 

ενδιαφέρον και η εξέλιξη των σχέσεων αυτών των μεγεθών σε βάθος χρόνου. Εξ όσων γνωρίζουμε, 

δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία που να αφορούν το σύνολο των συγκεκριμένων παραμέτρων 

(ο Ωραιόπουλος (1988) αναφέρει επιμέρους στοιχεία ανά έτος) επομένως, θα απαιτηθεί η 

πρόσβαση στα αρχεία της ίδιας της ΕΜΕ. 

5. Κατά την εξέλιξη της έρευνας που προηγήθηκε, έγιναν εμφανείς ορισμένες επιστημολογικές και 

ιδεολογικές – πολιτικές θέσεις που διαπότισαν τη δημόσια εκφορά λόγου της Εταιρείας μέσα από 

τις ανακοινώσεις και τις αποφάσεις της, όσο και δια του στόματος κεντρικών στελεχών της. Στην 
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εργασία υπάρχει μία συνοπτική αναφορά152 σε κάποιες βασικές επιστημολογικές θέσεις που 

αναδείχθηκαν. Σε επόμενη φάση, οδηγούμαστε στην εκτενή ανάλυση επιστημολογικών και 

ιδεολογικών – πολιτικών θέσεων που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία επιστημονικών σωματείων όπως 

η ΕΜΕ κατά την ιστορική τους εξέλιξη. 

6. Επιπλέον, θα προσέφερε πλούσιες πληροφορίες κυρίως όσον αφορά το ευρύτερο πλαίσιο 

συγκρότησης και λειτουργίας της ελληνικής μαθηματικής κοινότητας η συγκριτική μελέτη των όρων 

συγκρότησης και της προϊστορίας της ΕΜΕ. Γνωρίζουμε ότι η ίδρυση της ελληνικής μαθηματικής 

εταιρείας με πρωτοβουλία ορισμένων καθηγητών πανεπιστημίου και συγκεκριμένους σκοπούς 

σχετικά με την ανάπτυξη της μαθηματικής εκπαίδευσης και της μαθηματικής κοινότητας δεν 

αποτελεί τον κανόνα στο διεθνές πεδίο. Για παράδειγμα, η αμερικάνικη περίπτωση των τριών 

μαθηματικών εταιρειών βάσει διαφορετικών κοινοτήτων και στόχων μόνο μερικώς μπορεί να 

ερμηνευθεί από την διαφορετική τάξη μεγέθους του αμερικάνικου κράτους. Αντίστοιχα, σε άλλες 

περιπτώσεις, όπως στην Σκανδιναβία, ξεπηδούν την ίδια περίοδο ή παλαιότερα με την ίδρυση της 

ΕΜΕ, «ερασιτεχνικές» μαθηματικές λέσχες που αργότερα διαπλέχθηκαν με τις αντίστοιχες 

κοινότητες επαγγελματιών μαθηματικών διαμορφώνοντας νέα επιστημονικά σωματεία. Η μελέτη 

των διαφορετικών τύπων συγκρότησης και δραστηριοποίησης και των διαφορετικών στόχων των 

μαθηματικών εταιρειών μπορεί να δώσει νέα πλαίσια εστίασης στο ζήτημα. 

7. Τέλος, ακολουθώντας την τροχιοδεικτική βολή του Schubring (2018), υποστηρίζουμε ότι θα ήταν 

ιδιαίτερα επικερδής από την άποψη των ερευνητικών αποτελεσμάτων η συγκριτική μελέτη των 

ιδιαίτερων εθνικών περιπτώσεων και εξειδικεύσεων της μεταρρύθμισης των «Νέων 

Μαθηματικών». Είναι προσβάσιμες τέτοιες μελέτες για την περίπτωση της Ισλανδίας, της 

Ολλανδίας, του Βελγίου, της Σουηδίας, της Βραζιλίας κ.α. 

 

 
152Πρόκειται για την ενότητα που αφορά στη δημοσίευση ομιλιών από τις τελετές βράβευσης του Πανελλήνιου Μαθητικού 
Διαγωνισμού (βλ. παράγραφο «Η δημοσίευση των ομιλιών από τις τελετές βράβευσης του διαγωνισμού», σελ. 105 – 108). 
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Παράρτημα Α’: Κατάλογος τευχών του «Παραρτήματος του Δελτίου» 

Παρακάτω εμφανίζεται o πλήρης κατάλογος των τευχών του «Παραρτήματος του Δελτίου». Εξ όσων 

γνωρίζουμε πρόκειται για το μοναδικό πλήρη κατάλογο τευχών του περιοδικού. Πληροφορίες για τα 

περισσότερα τεύχη βρίσκονται στο βιβλίο του Ωραιόπουλου (1988) καθώς και στο Ηλεκτρονικό 

Απόθεμα της ΕΜΕ. Επιπλέον, στο τεύχος 20 (1950) της Σειράς Δ’ εμφανίζεται λίστα των τευχών  ως 

κομμάτι διαφήμισης των εκδόσεων της ΕΜΕ. Στις παραπάνω πηγές εμφανίζονται ορισμένες αντιφάσεις. 

Οι πληροφορίες που παρατίθενται στον πίνακα, βασίζονται κυρίως στα τεύχη που είναι αναρτημένα 

στο Ηλεκτρονικό Απόθεμα της ΕΜΕ και συνεπώς δεν επιδέχονται αμφισβήτηση. Τα κενά που 

προέκυψαν από ελλείψεις τευχών στο Απόθεμα καλύφθηκαν από πληροφορίες που αναφέρει ο 

Ωραιόπουλος. Σημαντική βοήθεια προσέφερε ο μαθηματικός Τάκης Χρονόπουλος, ο οποίος διατηρεί, 

μεταξύ άλλων, το ιστολόγιο «parmenides51». 

Περίοδος Σειρά – Έτος  Τεύχη Μήνες 

Περίοδος Α’ Σειρά 1 1 – 50 1930* – Ιαν 1937 

Περίοδος Α’ Σειρά 2 1 – 35 Φεβ 1937 – Δεκ 1940 

Περίοδος Β’ Σειρά Α’ 1 – 5  Μαρ – Απρ 1946 – Νοε – Δεκ 1946 

Περίοδος Β’ Σειρά Β’ 6 – 12  Ιαν – Φεβ 1947 – Ιαν – Φεβ 1948 

Περίοδος Β’ Σειρά Γ’ 13 – 17  Μαρ – Απρ 1948– Νοε – Δεκ 1948 

Περίοδος Β’ Σειρά Δ’ 18 – 31  Ιαν – Φεβ 1949 – Ιούν 1951 

-  16ο έτος 1(32) – 7(38) Οκτ 1951 – Ιούν 1952  

- 17ο έτος 1(39) – 10(48) Οκτ 1952 – Ιούλ 1953 

- 18ο έτος  1(49) – 10(58)  Οκτ 1953 – Ιούλ 1954 

- 19ο έτος 59-60 – 64  Οκτ – Νοε 1954 – Ιούν – Ιούλ 1955 

- 20ο έτος 1 (65) – 8-9-10 (72-73-74) Οκτ 1955 – Μάι – Ιούν – Ιούλ 1956 

- 21ο έτος 1 (75) – 7(81) Οκτ 1956 – Σεπτ 1957 

- 22ο έτος 1(82) – 10(94) Οκτ 1957 – Δεκ 1958 

- 23ο έτος 1(95) – 99-100 Ιαν 1959 – Μάι – Ιούν 1959 

- 24ο έτος 101 – 109-110 Σεπτ 1959 – Μάι – Ιούν 1960 



157 
 

- 25ο έτος 111(1ον) – 119-120(9ον-10ον) Σεπτ 1960 – Μάι – Ιούν 1961 

- 26ο έτος 121(1ον) – 130(10ον) Σεπτ 1961 – Ιούν 1962 

- 27ο έτος 131(1ον) – 139-140(9ον-10ον) Σεπτ 1962 – Μάι – Ιούν 1963 

- 28ο έτος 141(1ον) – 150(10ον) Σεπτ 1963 – Ιούν 1964 

- 29ο έτος 151(1ον) – 159-160(9ον-10ον) Σεπτ 1964 – Μάι – Ιούν 1965 

- 30ο έτος 161 (1ον) – 170(10ον) Σεπτ 1965 – Ιούν 1966 

- 31ο έτος 171(1ον) – 180(10ον) Σεπτ 1966 – Ιούν 1967 

- 32ο έτος 181-182(1ον-2ον) – 184(4ον) Σεπτ – Οκτ 1967 – Δεκ 1967 

 

Σχόλια: 

• 1930*: Ενσωματωμένο στο Δελτίο της ΕΜΕ, Τόμος ΙΑ’, Τεύχη Α & Β. Το 2ο τεύχος κυκλοφόρησε: 

Ιαν – Φεβ 1931. 

• Το 3ο τεύχος της Σειράς Α’ επιγράφεται «Ιούνιος – Αύγουστος 1946» αντί για «Ιούλιος – 

Αύγουστος» πιθανότατα λόγω τυπογραφικού λάθους. 

• 26οέτος: κυκλοφόρησε και ένα έκτακτο τεύχος εκτός σειράς 

• 27ο έτος: κυκλοφόρησε και ένα έκτακτο τεύχος εκτός σειράς 
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