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Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

                                             

- Εισαγωγή – 

ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ  

Ο σύγχρονος κόσμος οφείλει σχεδόν τα πάντα στους Έλληνες. Αυτοί προσδιόρισαν για 

πρώτη φορά τις κατηγορίες σκέψης που έχουμε ως σήμερα, διαμόρφωσαν τα 

κυριότερα πνευματικά μας εργαλεία και έδωσαν συγκεκριμένο περιεχόμενο στις αρχές 

της ηθικής μας. Γενικότερα, ανακάλυψαν την επιστημονική έρευνα διατυπώνοντας τα 

πρώτα ερωτήματα και προσπάθησαν να τα απαντήσουν, με επιτυχία σε ικανοποιητικό 

βαθμό. Ανύψωσαν όλες τις μορφές της τέχνης τόσο, ώστε όλα τα σύγχρονά της 

ρεύματα να πηγάζουν απ’  την ελληνική τέχνη. Στην κοινή κληρονομιά, που οι 

στοχαστές και οι καλλιτέχνες έκαναν να καρποφορήσει στη διάρκεια 15 αιώνων με 

διαφορετικά αποτελέσματα, κανείς δεν αμφισβητεί τον πρωταρχικό ρόλο που έπαιξε ο 

Ελληνισμός. Γι’ αυτό οι σύγχρονοί μας αισθάνονται μεγάλο ενδιαφέρον για έναν λαό, 

στον πολιτισμό του οποίου οφείλουμε τόσα πολλά. Το ενδιαφέρον αυτό μπορεί να 

ικανοποιηθεί απόλυτα, αφού οι πηγές που μας αποκαλύπτουν την Αρχαία Ελλάδα είναι 

ιδιαίτερα πλούσιες και ποικίλες.  

    Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ανέπτυξαν μόνο τις τέχνες αλλά η συμβολή τους ήταν 

τεράστια και στην ανάπτυξη των επιστημών. Αυτοί ήταν που διαμόρφωσαν την 

υποδομή για να εδραιωθούν οι θετικές επιστήμες στο παγκόσμιο στερέωμα από την 

αρχαιότητα έως σήμερα. Κάποιες από αυτές ήταν τα μαθηματικά (άλγεβρα και 

γεωμετρία), η αρχιτεκτονική, η αστρονομία και η αστρολογία, η ιατρική, η γεωγραφία 

κ.α. 

      Τα μαθηματικά  πρωτοεμφανίστηκαν  στην αρχαιότητα  στους Άραβες, στους 

Βαβυλώνιους και στους Αιγύπτιους. Η αριθμητική και η άλγεβρα  διαμορφώθηκαν από 

τους Βαβυλώνιους και τους Άραβες ενώ η γεωμετρία από τους Αιγυπτίους. Οι Μινωίτες 

όπως αποδεικνύεται από τις επιγραφές της Κνωσού γνώριζαν  το δεκαδικό σύστημα και 

διατηρούσαν  λογιστικά βιβλία.  Αυτοί  όμως που ανακάλυψαν τις πιο σημαντικές 

μαθηματικές και γεωμετρικές αλήθειες ήταν οι Αρχαίοι Έλληνες. Αυτοί έδειξαν στις 

κατοπινές γενιές τις μεθόδους έρευνας και πραγματικά δημιούργησαν την ορολογία 

που υιοθετήθηκε αργότερα από όλο τον κόσμο. Οι αρχαίοι  Έλληνες, θεωρώντας ότι τα 

Μαθηματικά πρέπει να είναι διαχωρισμένα από την εμπειρική γνώση οδηγήθηκαν στη 

θεμελίωση του πρώτου αξιωματικού συστήματος των μαθηματικών, αυτό της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Πιο συγκεκριμένα, ο Ευκλείδης περίπου το 300 π.Χ. με το 

βιβλίο του "Στοιχεία" που το αποτελούσαν 13 τόμοι, ήταν ο πρώτος που τοποθέτησε τη 

γεωμετρία σε αξιωματική βάση, δικαιολογημένος λοιπόν και ο όρος «Ευκλείδεια 

γεωμετρία». Τον 6ο π.Χ  αιώνα δέσποζε η μορφή του Πυθαγόρα και των μαθητών του. 



Άλλες σημαντικές προσωπικότητες σε αυτόν τον χώρο ήταν ο Ιππίας ο Ηλείος, ο 

Ιπποκράτης ο Χίος, ο Δημόκριτος, ο Αρχύτας ο Ταραντίνος, ο Πλάτων, ο Θεαιτήνος, ο 

Αρχιμήδης που προχώρησε στην πρακτική εφαρμογή των Μαθηματικών κ.α. 

     Στην Ευκλείδεια γεωμετρία συμπεριλαμβάνονται και οι κωνικές τομές. Κωνική τομή 

ονομάζεται μία καμπύλη που προκύπτει από την τομή κώνου και επιπέδου, ή 

ακριβέστερα, από την τομή ενός επιπέδου με δύο ίσες ορθές άπειρες κωνικές 

επιφάνειες που έχουν κοινό άξονα και συνδέονται στην κορυφή τους. Όλες οι καμπύλες 

το πολύ δεύτερης τάξης στο επίπεδο είναι κωνικές τομές. Υπάρχουν διάφορα είδη 

κωνικών τομών όπως η έλλειψη, η παραβολή και η υπερβολή. Με βάση κάποιων 

κωνικών τομών δημιουργήθηκε το γνωστό σε όλους σήμερα GPS. Το  GPS (Glοbal 

Pοsitiοning System) είναι ένα σύστημα εύρεσης στίγματος σε παγκόσμια κλίμακα. Το 

GPS εδάφους συγκρίνει την ώρα που ο δορυφόρος εξέπεμψε το μήνυμα, με την ώρα 

που το μήνυμα ελήφθη από το GPS και υπολογίζει την απόσταση που διήνυσε το σήμα. 

Η μαθηματική περιγραφή της διαδικασίας υπολογισμού της θέσης από το GPS γίνεται 

με την χρήση της υπερβολής. 

    Αρχιτεκτονική είναι τόσο η τέχνη όσο και η επιστήμη του σχεδιασμού (με την έννοια 

της μελέτης, όχι μόνο του γραφικού σχεδίου) και της υλοποίησης κτιρίων. Το σχέδιο και 

η έκφραση του, που είναι ο σχεδιασμός, πραγματώνουν ένα αντικείμενο, ένα σύστημα 

μία αντικειμενική υλική διάσταση. Ένας πιο γενικός ορισμός θα περιελάμβανε το 

σχεδιασμό όλων των κτιστών υποδομών στο περιβάλλον, από το μακροσκοπικό 

επίπεδο του σχεδιασμού πόλεων ως το μικροσκοπικό του σχεδιασμού επίπλων και 

προϊόντων καθημερινής χρήσης. Η αρχιτεκτονική περιλαμβάνει όχι μόνο το σχεδιασμό 

αλλά και το προϊόν της υλοποίησης. Ετυμολογικά, ο όρος προέρχεται από το ελληνικό 

αρχή και τέχνη - τεκτονική (κατασκευή/ δημιουργία).  Σημαντικότεροι αρχιτέκτονες 

στην Αρχαία Ελλάδα ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης (δημιουργοί του Παρθενώνα).  Η 

πρόσοψη του Παρθενώνα αποτελεί ένα παράδειγμα χρήσης της χρυσής τομής (Φ) στην 

αρχιτεκτονική. Ο χρυσός αριθμός φ ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά από τους αρχαίους 

Έλληνες οι οποίοι παρατήρησαν ότι όλα πάνω στην γη, από τα φυτά μέχρι το ίδιο το 

ανθρώπινο σώμα, αναπτύσσονται βάσει μίας αναλογίας. Επομένως ο αριθμός φ 

αποτελεί αποκλειστικό δημιούργημα των Αρχαίων Ελλήνων.  

   Η ιατρική τέχνη εξελίχθηκε πρώτη σε επιστήμη, δηλαδή σε συστηματική έρευνα για 

την αναζήτηση της αιτίας των ασθενειών. Κατά την εποχή των Προσωκρατικών αρχίζουν 

να εμφανίζονται οι πρώτες ιδέες περί επιστημονικής ιατρικής επιστήμης  και τελικά οι 

πρώτοι γιατροί. Σημαντικότερος γιατρός της εποχής ήταν ο Ιπποκράτης ο οποίος 

θεωρείται ο θεμελιωτής της σύγχρονης ιατρικής.  Στην ιατρική τέχνη ως επαγγελματική 

δραστηριότητα  διαμορφώθηκε ένας κώδικας δεοντολογίας, γνωστός ως όρκος του 

Ιπποκράτη.  

    



   Όλες αυτές οι επιστήμες έχουν συμβάλλει στην εξέλιξη της τεχνολογίας και 

γενικότερα του σύγχρονου ανθρώπου. Συνεπώς, συνδέονται μεταξύ τους καθώς 

αποτελούν επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων. Αυτό τεκμηριώνεται στο ακόλουθο 

σχεδιάγραμμα: 
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     Οι λόγοι που διαμόρφωσαν αυτή την εργασία είναι αρκετοί. 

Πρωταρχικός λόγος αυτής της υλοποίησης είναι η εντρύφηση στον 

αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και στα επιστημονικά επιτεύγματα των 

αρχαίων Ελλήνων. Όπως έχει προαναφερθεί, οι αρχαίοι Έλληνες 

συνέβαλλαν αποφασιστικά για την μετέπειτα εξέλιξη του σύγχρονου 

πολιτισμού διότι ανέπτυξαν πολλές ζωτικής σημασίας επιστήμες όπως 

είναι η Ιατρική που επηρέασε σημαντικά το βιοτικό επίπεδο του 

σύγχρονου ανθρώπου με την επιμήκυνση της ζωής χάρη στην εξάλειψη πολλών 

θανατηφόρων ασθενειών. Ένας άλλος βασικός λόγος που πρέπει να 

αναφερθεί, είναι η εκμάθηση και η ουσιαστική γνώση που αποκτούν 

οι μαθητές για τις συγκεκριμένες επιστήμες. Με αυτόν τον τρόπο οι 

μαθητές μπορούν να διευρύνουν την πνευματική τους επίπεδο και 

να τονωθεί έτσι το ενδιαφέρον τους για τον αρχαίο ελληνικό 

πολιτισμό. Τέλος, επιλέξαμε αυτή την εργασία διότι η ίδια μπορεί να 

παράσχει επιπρόσθετες πληροφορίες για το ευρύτερο κοινό το οποίο ενδιαφέρεται να 

επεκτείνει τις γνώσεις του για το συγκεκριμένο θέμα. 

      Αποτέλεσμα αυτής της εργασίας αποτελεί η αποικοδόμηση πολλών γνώσεων επί 

του θέματος και κοινή είναι η διαπίστωση πως μας έκανε να αποκτήσουμε ομαδικό 

πνεύμα και να κατανοήσουμε την έννοια της συνεργατικότητας.   



 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 

 

«Η αριθμητική και η άλγεβρα  αποτέλεσαν το υπόβαθρο για την ανάπτυξη της 

Ανάλυσης, αλλά η Γεωμετρία είναι σαφώς πιο πλούσια επιστήμη , που δανείζει σε 

άλλες. Δυστυχώς οι σημερινοί μαθητές δεν απολαμβάνουν την ομορφιά της . Ο 

Ευκλείδης πίστευε ότι χωρίς υποθέσεις δεν υπάρχει απόδειξη. Άρα σε κάθε επιχείρημα, 

εξετάζουμε τις υποθέσεις».  

Coxeter and Greitzer 1967, Geometry Revisited, p.  1. 

 

Για μένα η φωτογραφία είναι ζωής ένας τρόπος.  Η στάση αυτή απαιτεί συγκέντρωση, 

ευαισθησία,  πειθαρχία του μυαλού και μια αίσθηση της γεωμετρίας.  

 Cartier-Bresson, Henri.  b1908.  French photographer 

 

H εις άτοπο απαγωγή, που ο Ευκλείδης αγαπούσε τόσο πολύ, είναι ένα από τα 

ισχυρότερα  όπλα  του σύγχρονου μαθηματικού. 

Hardy, Godfrey H. 1877-1947.  British mathematician. 

 

Όσο η άλγεβρα και η  γεωμετρία ήταν διαχωρισμένες, η πρόοδός τους ήταν αργή και οι 

χρήσεις τους περιορισμένες, αλλά όταν οι δύο αυτές επιστήμες ενώθηκαν, έχουν 

δανείσει κάθε μία αμοιβαίες δυνάμεις, και έχουν βαδίσει  μαζί προς την τελειότητα. 

Lagrange, Joseph Louis.  1736-1813.  French mathematician. 

 

Υπάρχουν αξιώματα στην εντιμότητα, στην ειλικρίνεια, τη δικαιοσύνη, όπως ακριβώς 

υπάρχουν αξιώματα στη γεωμετρία   Και οι  αλήθειες της ηθικής είναι λιγότερο 

αντικειμενικές  από ό, τι είναι οι αλήθειες της άλγεβρας. 

Napoleon Bonaparte.  1769-1821.  French Emperor 

 

 

 



 «Οι υπολογισμοί υποκαθιστούν την σκέψη, ενώ η γεωμετρία την διεγείρει». 

 J. Steiner μεγάλος Γερμανός γεωμέτρης (1796-1863) διάσημος για το ομώνυμο 

θεώρημα του. 

 

«Οι Έλληνες υπήρξαν λαός διανοητών. Δεν τους αρκούσε η γνώση των γεγονότων, 

ήθελαν να γνωρίζουν το πώς και το γιατί και δεν ησύχαζαν έως ότου δώσουν μια λογική 

εξήγηση.  

 Heath. T.L. (2001) Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών, Μετάφραση του 

Κ.Ε.ΕΠ.ΕΚ 

 

Τα μαθηματικά βρήκαν  στο θαυμάσιο λαό  των  Ελλήνων  τον ασφαλή δρόμο της 

Επιστήμης. 

Immanuel Kant ,  Γερμανός φιλόσοφος και επιστήμονας. 

 
Τα θεμέλια των μαθηματικών και ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου τους είναι 
ελληνικά. Οι Έλληνες έθεσαν τις πρώτες επιστημονικές βάσεις.  Τα μαθηματικά είναι 
Ελληνική επιστήμη.  
 
Sir Thomas Heath  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ φ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ 

ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΥΔΙΑ – ΠΑΠΑΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ  

 

Στις μέρες μας, περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος στηρίζεται στους αριθμούς, κάποιοι 
από τους οποίους διαθέτουν και συγκεκριμένο όνομα: όπως π.χ. ο αριθμός π, ο 
αριθμός e κτλ. Από το σύνολο των αξιοσημείωτων αριθμών ξεχωρίζουμε ιδιαιτέρως τον 
1,6180339887….  . Αριθμός ταπεινός, που στο πέρασμα του χρόνου, και κατά περίεργο 
τρόπο, άσκησε πολύ μεγαλύτερη γοητεία σε λαμπρά πνεύματα από ό,τι ο π και ο e. Ανά 
τους αιώνες έχει γνωρίσει διάφορες ονομασίες: χρυσός αριθμός, ιδανική αναλογία, 
θείος αριθμός, θεία αναλογία, χρυσή τομή, και ούτω καθεξής. Το χρυσό αριθμό 
εισήγαγε και υπολόγισε ο Πυθαγόρας, (585 - 500 π. Χ.) που γεννήθηκε στη Σάμο, και 
ίδρυσε σημαντικότατη φιλοσοφική σχολή στον Κρότωνα της Μεγάλης Ελλάδας (Κάτω 
Ιταλία). Η χρυσή τομή συμβολίζεται με το γράμμα Φ προς τιμήν του Φειδία, του 
γνωστότερου ίσως γλύπτη της ελληνικής αρχαιότητας, και του σημαντικότερου της 
κλασικής περιόδου. Η θειική αυτή αναλογία καλύπτει έναν ευρύτατο χώρο, απίστευτων 
αριθμητικών σχέσεων και ιδιοτήτων, καθώς και ανύποπτων συσχετισμών ανάμεσα στη 
φύση και στους ανθρώπους. 

 

Η ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ 

Μαθηματικός τύπος 

Η χρυσή τομή δίνει το σημείο που πρέπει να διαιρεθεί ένα ευθύγραμμο τμήμα, ώστε ο 
λόγος του ως προς το μεγαλύτερο τμήμα να ισούται με τον λόγο του μεγαλύτερου 

τμήματος ως προς το μικρότερο.  

Από το (2)=(3) έχουμε και αντικαθιστώντας στο (1)=(3) προκύπτει 

   Η εξίσωση αυτή έχει μόνο μία θετική ρίζα, την 

= 1.61803398874989… 
 

ΧΡΥΣΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 

Ένα ορθογώνιο τετράπλευρο του οποίου ο λόγος των πλευρών είναι ίσος με 1/φ 
ονομάζεται Χρυσό Ορθογώνιο. Πολλοί συγγραφείς έχουν  ισχυριστεί ότι το χρυσό 
ορθογώνιο είναι το πιο ευχάριστο αισθητικά από όλα τα ορθογώνια. Γι’ αυτό από την 
αρχαιότητα έχει συνδεθεί με την αρμονία και την ομορφιά στην τέχνη και στην φύση. 

 



Κατασκευή ενός χρυσού ορθογωνίου με κανόνα και διαβήτη 

1. Κατασκευάζουμε τετράγωνο πλευράς 1 (κόκκινο). 

2. Φέρουμε ευθεία παράλληλη προς τη μια βάση και 
χωρίζουμε το τετράγωνο σε δύο ίσα ορθογώνια 
(πλευρών 1 και 1/2) και φέρνουμε μία διαγώνιο 
(γκρι). 

3. Κατασκευάζουμε κύκλο με κέντρο το μέσο της 
μίας πλευράς του τετραγώνου και ακτίνα τη 
διαγώνιο του ορθογωνίου. 

4. Προεκτείνουμε την πλευρα του τετραγώνου πάνω 
στην οποία βρίσκεται το κέντρο του κύκλου ως τον 
κύκλο (μπλε). 

Το ευθύγραμμο τμήμα που αποτελείται από την 
πλευρά του τετραγώνου μαζί με την προέκταση εχει μήκος φ. 

 

Η ακολουθία Fibonacci 

   Ο χρυσός αριθμός Φ έσμιξε αιώνες αργότερα με κλάσματα που προέκυψαν από μια 

αμιγώς  αριθμητική ακολουθία. Αυτουργός του παντρέματος είναι ο Fibonacci ,ο 

μεγαλύτερος μαθηματικός του μεσαίωνα. 

   Η ακολουθία Fibonacci παράγεται από τη σχέση f(1) = f(2) =1 , 

f(n+1) = f(n) + f(n-1).  

   Μέσω ενός συγκεκριμένου τύπου μπορεί να αποδειχθεί ότι η ακολουθία των λόγων 

μεταξύ ενός όρου και το προηγούμενού του στην 

ακολουθία Fibonacci έχει ως όριο το χρυσό αριθμό. 

   Η ακολουθία Fibonacci απαντάται συχνά σε πολλούς 

τομείς των μαθηματικών και των άλλων επιστημών. 

Επίσης είναι σημαντικό και το πόσο συχνά απαντάται 

στη φύση σε μοτίβα όπως τα λουλούδια ή τα φύλλα των 

φυτών. 

 

 

 

 

 



ΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ Φ 

Η χρυσή αναλογία στην αρχιτεκτονική 

 

   Η χρυσή αναλογία διακρίνεται σε ανθρώπινες κατασκευές ήδη από την εποχή των 

αρχαίων Αιγυπτίων ,αν και σπάνια μπορεί κανείς να υποστηρίξει με σιγουριά ότι 

οφειλόταν σε μια συγκεκριμένη επιλογή ή προτίμηση.  

    Οι αψίδες θριάμβου στην αρχαία Ρώμη ακολουθούν τη χρυσή αναλογία ,όπως και οι 

τάφοι της Λυκίας και οι ναοί στην αρχαία πόλη Μύρα (σημερινού Ντεμρέ στην 

Τουρκία). Εντούτοις ,υπάρχουν και άλλοι πολιτισμοί ,πολύ απομακρυσμένοι από τον 

κλασικό ,στους οποίους ο χρυσός λόγος παίζει καίριο ρόλο. Λίγο πιο έξω από τη λίμνη 

Τιτικάκα ,κοντά στην πρωτεύουσα της Βολιβίας Λα Παζ ,βρίσκεται η Πόρτα του Ήλιου 

του Τιουανάκου ,μνημείου της προ-ινκαϊκής εποχής όπου κυριαρχεί ο Φ. 

 

   Από όλες τις κατασκευές της αρχαιότητας ,το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 

κλασικής χρήσης της χρυσής αναλογίας στην αρχιτεκτονική θεωρείται ο Παρθενώνας. 

Μάλιστα ,το σύγχρονο όνομα της χρυσής αναλογίας ,το Φ ,είναι το αρχικό του 

αρχιτέκτονα αυτού του μνημείου ,του Φειδία. 

   Το πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα είναι το παλαιότερο της Ισπανίας (χρονολογείται από 

το 1218) και το πρώτο στην Ευρώπη που απέκτησε τον τίτλο του πανεπιστημίου. 

   Η πρόσοψή του ανοικοδομήθηκε τον 15ο αιώνα σε ρυθμό πλατερέσκ ,μιας μείξης 

μουδέχαρ και φανταχτερού γοτθικού της ισπανικής αναγέννησης. Στις αναλογίες της 

πρόσοψης κυριαρχεί η χρυσή σχέση. 

 

 



Η χρυσή αναλογία στο σχέδιο 

   Η καλλιγραφία ξεκίνησε με τη χρήση της τυπογραφίας. Με το σχεδιασμό των 

τυπογραφικών ειδών ασχολήθηκαν ο Λούκα Παστιόλι ,ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι ,ο 

Ντίρερ και άλλοι. 

   Στο βιβλίο του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού Ά .το Βιβλίο των Προσευχών ,ο Ντίρερ 

χρησιμοποίησε τη χρυσή αναλογία τόσο στο κείμενο ,όσο και στις πλευρικές 

διακοσμήσεις. 

   Εντούτοις ,πολύ πριν από τον Γκούτενμπεργκ ,το σχήμα και η διάταξη των βιβλίων 

φαίνονται να προσεγγίζει το χρυσό λόγο. Η αναλογία που θεωρείται πιο αρμονική για 

τα βιβλία είναι 1:1,6 ,αλλά επιλέγεται συνήθως για τις πολυτελείς εκδόσεις ,διότι δεν 

χρησιμοποιεί πολύ χαρτί. Το πιο συχνό σχήμα είναι αυτό που αποκαλείται 

κανονικοποιημένη αναλογία ,δηλαδή η 1:1,4. 

   Αν και στην ψηφιακή εποχή όλα αυτά μπορεί να φαντάζουν παρωχημένα ,δεν πρέπει 

να βυθιστούν στη λήθη. Ο Φ χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα στο σχεδιασμό 

ιστοσελίδων. 

   Στα σχέδια των ρούχων επίσης επισημαίνονται ιδιόμορφες χρήσεις της χρυσής 

αναλογίας. 

   Άλλη απόδειξη της σαρωτικής παρουσίας της χρυσής αναλογίας απαντά στον 

αθλητικό χώρο. Τα γήπεδα ποδοσφαίρου είναι ορθογώνια προτύπου 1,52 στην 

πλειονότητά τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το γήπεδο της Ρεάλ Μαδρίτης 

,που είναι στην ουσία χρυσό ορθογώνιο ,μέτρου 1,606 (οι διαστάσεις είναι 106 * 66 

μέτρα). 

                                            Η χρυσή αναλογία στα έμβια όντα 

 

Ο Άνθρωπος του Βιτρούβιου ,του Λεονάρντο ντα 

Βίντσι ,υπήρξε μία πρώτη προσέγγιση  στη ύπαρξη 

του Φ στον κόσμο των ζώων. Από τότε ,στη ιστορία 

της τέχνης και της επιστήμης πολλές μελέτες 

ασχολήθηκαν με την προσαρμογή διαφορετικών 

μερών του ανθρώπινου σώματος στη χρυσή 

αναλογία. Ήδη από το Μεσαίωνα ,όμως ,οι 

ανθρώπινες διαστάσεις αποτελούσαν πρότυπο. Οι 

κατασκευαστές γαλλικών καθεδρικών ναών 

χρησιμοποιούσαν ένα εργαλείο μέτρησης 

αποτελούμενο από πέντε αρθρωτές ράβδους ,πάνω 

στις οποίες αναγράφονταν τα μήκη της παλάμης 
 



,του τετάρτου ,της πιθαμής και του πήχη ,τα οποία αντιστοιχούσαν σε μεγέθη του 

ανθρώπινου βραχίονα ,συν το μήκος το ποδιού. 

   Όλα αυτά τα μήκη ήταν πολλαπλάσια μιας μονάδας που ονομαζόταν γραμμή ,και 

ισούνταν με κάτι λιγότερο από 2,5 χιλ. Οι γραμμές είναι διαδοχικοί Φιμπονάτσι. Κατά 

συνέπεια ,ο λόγος του καθενός προς τον προηγούμενο θα είναι Φ και αυτό δεν παύει 

να μας εκπλήσσει ,αφού οι αρχικές διαστάσεις προέρχονταν από το ανθρώπινο σώμα. 

Η χρυσή αναλογία στη φύση 

   Ο αριθμός των πετάλων πολλών λουλουδιών είναι και αυτός συνήθως κάποιος όρος 

της ακολουθίας Fibonacci ,όπως στην περίπτωση της πασχαλιάς ,της νεραγκούλας ,του 

δελφίνιου ,της καλέντουλας ή του σταυρού. Οι διαφορετικοί τύποι μαργαρίτας έχουν 

και διαφορετικούς αριθμούς πετάλων ,αλλά πάντα είναι αριθμοί Fibonacci. 

   Στο ζωικό βασίλειο επίσης η ανάπτυξη των σπειροειδών κοχυλιών υπακούει σε ένα 

σχήμα που διέπεται από το χρυσό λόγο. 

 

                    Η χρυσή αναλογία στα φράκταλ 

   Με το διεθνή όρο φράκταλ (ελλ. Μορφόκλασμα ή μορφοκλασματικό σύνολο) 

ονομάζεται ένα γεωμετρικό σχήμα που επαναλαμβάνεται αυτούσιο σε άπειρο βαθμό 

μεγέθυνσης. 

   Η γεωμετρία των φράκταλ συνδέεται με το 

χρυσό αριθμό.  

 

   Ένα από τα χαρακτηριστικά των 

μορφοκλαστικών αντικειμένων ή φράκταλ 

είναι η αυτοομοιότητά τους ,δηλαδή 

διατηρούν το ίδιο σχήμα και όταν αυξάνεται 

και όταν μειώνεται η κλίμακα. Είτε από κοντά 

τα παρατηρούμε ,είτε από μακριά ,είτε γενικά ,είτε επισταμένως ,η εικόνα που 

βλέπουμε παραμένει απαράλλακτη. 

 

 

 

 



Η χρυσή τομή στη ζωγραφική 

 

   Πολλά έχουν γραφτεί για το μυστήριο που 

κρύβεται πίσω από το πιο διάσημα χαμόγελο της 

ιστορίας της τέχνης. 

   Άραγε  να είχε ο Λεονάρντο στο μυαλό του τη 

χρυσή αναλογία όταν φιλοτεχνούσε το 

αριστούργημά του; Το σίγουρο είναι ότι η 

φλωρεντινή αυτή μεγαλοφυΐα έδινε μεγάλη 

σημασία στη σχέση ανάμεσα στην αισθητική και 

στα μαθηματικά. 

   Ο Λεονάρντο έκανε την εικονογράφηση ενός έργου με αυστηρά μαθηματικό 

περιεχόμενο ,το οποίο είχε γράψει ο καλός του φίλος Λούκα Πατσόλι ,το De divina 

proportion ,δηλαδή τη θεία αναλογία. 

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι δεν είναι όμως ο μοναδικός καλλιτέχνης στο έργο του οποίου 

είναι εμφανείς ο χρυσός λόγος και οι ποικίλες εκφράσεις του ,είτε ως λόγος μεταξύ των 

πλευρών ενός ορθογωνίου είτε σε περίπλοκα γεωμετρικά σχήματα. 

   Από την πλευρά του , ο Σαλβαδόρ Νταλί 

ανέδειξε τη θεία αναλογία στην περίφημη 

τοιχογραφία  του Ο μυστικός δείπνος. Δεν 

είναι μόνο το μέγεθος του τοίχου -2,68 επί 

1,67 εκ.- ένα σχεδόν τέλειο ορθογώνιο ,αλλά 

και το επιβλητικό δωδεκάεδρο που κυριαρχεί 

στην ιερή σκηνή. Διότι κανονικά πολύεδρα 

όπως το συγκεκριμένο ,τα οποία 

εγγράφονται απόλυτα σε μία σφαίρα ,είναι 

άρρηκτα συνδεδεμένα με το χρυσό αριθμό. 

 

 

 

 



 

   Η τοιχογραφία Μπάνιο στην Ανιέρ (1884) του Ζορζ Σερά είναι ένα χρυσό ορθογώνιο 

πλαίσιο. Κάποια από τα στοιχεία που το συνιστούν εμπεριέχονται και αυτά με τη σειρά 

τους σε χρυσά ορθογώνια πλαίσια ,όπως ακριβώς προδίδουν οι υπέρθετες γραμμές. 

    Στο πίνακα του Σαλβαδόρ Νταλί το 1955 ,<<Θυσία του Μυστικού Δείπνου>> (Εθνική 

Πινακοθήκη ,Ουάσινκτον. 

   Οι διαστάσεις του πίνακα 

(περίπου 105,5΄΄ * 65,75’’) 

βρίσκονται σε Χρυσό Λόγο μεταξύ 

τους ίσως ακόμη πιο σημαντικό 

είναι ότι μέρος από το τεράστιο 

δωδεκάεδρο φαίνεται να πλέει 

πάνω από το τραπέζι και να το 

καλύπτει. 

   Τα κανονικά στερεά που 

μπορούν να περιγραφούν πλήρως 

σε μία σφαίρα (με όλες τις γωνίες τους να 

ακουμπούν επάνω στη σφαίρα) και 

ιδιαίτερα το δωδεκάεδρο σχετίζονται 

στενά με τον Χρυσό Λόγο. 

    

 

 

 
 



Η <<Madonna Ognissanti>> (που σημαίνει η Μαντόνα των 

Αγίων Πάντων και είναι επίσης γνωστή και ως <<Ένδοξη 

Μαντόνα>> Γκαλερί Ουφίτσι Φλωρεντία) είναι ένας από 

τους μεγαλύτερους πίνακες του διάσημού Ιταλού 

ζωγράφου και αρχιτέκτονα Τζιότο ντι Μποντόνε (1267 – 

1337). Δημιουργήθηκε μεταξύ του 1306 και του 1310 ,και 

δείχνει μια ένθρονη Παρθένο που χαμογελάει 

,χαϊδεύοντας το γόνατο του Βρέφους. Η Μαντόνα και το 

Βρέφος περιβάλλονται από αγγέλους και αγίους 

διατεταγμένους σε ένα είδος προοπτικής 

<<ιεραρχίας>>.Πολλά βιβλία και άρθρα σχετικά με το 

Χρυσό Λόγο επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι τόσο ο 

πίνακας συνολικά όσο και οι κεντρικές μορφές μπορούν 

να περιγραφούν με ακρίβεια σε Χρυσά Ορθογώνια. 

 

   Μια πιθανή χρήση του Χρυσού Λόγου από τον 

Λεονάρντο είναι το σχέδιο <<Κεφάλι ενός γέρου>> 

στην Γκαλερί Ντελ Ακαντέμια στη Βενετία. Το 

προφίλ και το διάγραμμα των αναλογιών έχουν 

σχεδιαστεί με πένα γύρω στο 1490.Αυτό το σχέδιο 

πιθανώς να πλησιάζει πιο πολύ σε μια απόδειξη 

του ότι ο Λεονάρντο χρησιμοποίησε ορθογώνια για 

τον προσδιορισμό των διαστάσεων στους πίνακές 

του και ότι μπορεί να είχε εξετάσει την εφαρμογή 

του Χρυσού Λόγου στην τέχνη του. 

 
 
 

Ο χρυσός αριθμός Φ και η γεωγραφία του ελλαδικού χώρου 

Ο Χρυσός Αριθμός Φ συναντάται επίσης στην γεωγραφία του Ελλαδικού χώρου .  

Οι  Αρχαίοι Έλληνες για τις αποστάσεις χρησιμοποιούσαν σαν μονάδα μέτρησης το 
"στάδιο" .  

Υπάρχει μία απίστευτη γεωγραφική συμμετρία του Ελλαδικού χώρου και των 
αποστάσεων ή των γεωμετρικών σχημάτων που σχηματίζουν σημαντικά μνημεία της 
Ελλαδικής αρχαιότητας π.χ Σχηματίζεται ένα ισοσκελές τρίγωνο μεταξύ της Ακρόπολης 
της Αθήνας, με τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο και τον ναό της Αφαίας Αθηνάς στην 
Αίγινα με απόσταση 242 στάδια. 

 

 



Σε κάθε γνωστό μνημείο της 
Αρχαίας Ελλάδας (π.χ 
μαντείο των Δελφών , το 
ιερό νησί της Δήλου , το ιερό 
της Δωδώνης κ.λ.π) όταν 
"χαράξουμε" Κύκλο με 
κέντρο το μνημείο και ακτίνα 
ένα άλλο μνημείο , τότε η 
νοητή περιφέρεια του 
κύκλου θα περάσει και από 
άλλο ένα μνημείο ή πόλη ! 
(π.χ κέντρο "την δωδώνη" 
και ακτίνα κύκλου "την 
Αθήνα" .... τότε η 
περιφέρεια του Κύκλου θα περάσει από την Σπάρτη ! , κέντρο η "οι Δελφοί" - ακτίνα η 
Αθήνα - θα περάσει η περιφέρεια και από την Ολυμπία... , Δήλος - Αργος - Μηκύνες .... 
και πάρα πολλά άλλα παραδείγματα...) .  

Η Χαλκίδα απέχει απ' την Θήβα και το Αμφιάρειο, 162 (Φ*100) στάδια (το ίδιο) . Η 
απόσταση Θήβας - Αμφιαρείου είναι 262 στάδια (162 x 1.62 = 2.62 αλλά και 100 x φ2= 
262) το τρίγωνο υπακούει στην αρμονία του χρυσού αριθμού φ=1.62. Η Χαλκίδα 
ισαπέχει επίσης απ' την Αθήνα και τα Μέγαρα 314 στάδια. Δηλαδή παρουσιάζονται ο 
χρυσός αριθμός φ και το π εκατονταπλασιασμένα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ 

(ΚΟΡΑΚΗ ΜΑΙΡΗ – ΛΑΠΠΑ ΖΩΗ – ΜΑΡΓΙΟΛΑ ΜΑΡΙΕΛΑ – ΜΠΑΝΤΕΛΑ ΣΤΕΦΑΝΙΑ) 

Ο Απολλώνιος είναι ο μαθηματικός που άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης των κωνικών 

τομών και υλοποίησε τη θεωρία με λεπτομερή τρόπο, δίνοντας τους τη σημερινή τους 

μορφή. Ο Απολλώνιος όμως έδωσε ερμηνείες αποκλειστικά με γεωμετρικό τρόπο και 

δεν χρησιμοποίησε καθόλου συντεταγμένες. Σε σχέση με τις θεωρίες του Μέναιχμου1 , 

ο Απολλώνιος απέδειξε ότι οι κωνικές τομές είναι καμπύλες από τομές κώνων, αλλά και 

επιπέδων , χωρίς όμως να είναι απαραίτητη η ύπαρξη ορθών κώνων και επιπέδων 

τομής κάθετα σε μια από τις γενέτειρές τους. Τεκμηρίωσε επίσης την άποψη του, πως ο 

κώνος μπορεί να είναι πλάγιος ή και σκαληνός. Τέλος, έδωσε ονόματα που 

χρησιμοποιούμε σήμερα για τις κωνικές τομές και αναγνώρισε τους δύο κλάδους της 

υπερβολής. Έτσι έχουμε την παραβολή ή ορθογωνίου κώνου τομή, την έλλειψη ή 

οξυγωνίου κώνου τομή και την υπερβολή ή αμβλυγωνίου κώνου τομή. 

Η παραβολή, η έλλειψη και η υπερβολή λέγονται κωνικές τομές, γιατί μπορούν να 

προκύψουν από την τομή μιας ορθής κωνικής επιφάνειας με ένα επίπεδο, το οποίο δε 

διέρχεται από την κορυφή της. Η σημασία αυτών των καμπύλων φαίνεται ότι αρχικά 

είχε σχέση με ορισμένα προβλήματα γεωμετρικών κατασκευών. 

 

Οι καμπύλες αυτές ταυτίστηκαν για πρώτη φορά με τις τομές που δημιουργούνται στην 

επιφάνεια ενός κώνου από ένα επίπεδο κάθετο σε μια γενέτειρά του. Ανάλογα με τη 

γωνία της κορυφής του κώνου, οι καμπύλες αυτές ονομάστηκαν «οξυγωνίου κώνου 

τομή» (δηλαδή έλλειψη), «ορθογωνίου κώνου τομή» (δηλαδή παραβολή) και 

«αμβλυγωνίου κώνου τομή» (δηλαδή υπερβολή).  

                                                             
1
 Ο Μέναιχμος θεώρησε τις καμπύλες των τομών ως τομές ορθών κυκλικών κώνων με επίπεδα τα οποία 

είναι κάθετα σε μια από τις γενέτειρές τους. Πιο αναλυτικά είπε πως στην παραβολή η γωνία της κορυφής 

του κώνου ήταν 90
ο 
, στην έλλειψη ήταν μικρότερη των 90

ο 
, ενώ στην υπερβολή μεγαλύτερη. 



ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

Ένα σύνολο από σημεία που το καθένα ξεχωριστά ισαπέχει από ένα (γεωμετρικό) 

σημείο Ο και από μία ευθεία ε, ονομάζεται παραβολή. 

                                                                   

                                                                                                                                       K  

                                                                                                               Z 

 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                 A 

                                                                                      

                                                                  X 

 

 

                                                                                                                  D     

Εάν πάρουμε ευθεία Κ, η οποία να τέμνει κάθετα τον άξονα συμμετρίας, έτσι ώστε το 

σημείο Χ να βρίσκεται ανάμεσα από τις ευθείες Κ και D, τότε η παραβολή είναι ένα 

σύνολο σημείων όπου ισχύει για καθένα από αυτά πως τα αθροίσματα των 

αποστάσεων από την ευθεία Κ και από το Χ είναι σταθερό. Αυτό συμβαίνει επειδή για 

ένα σημείο Α το άθροισμα των ΑΧ+ΑΖ ισούται με την απόσταση των παραλλήλων 

ευθειών Κ και D. Έτσι συμπεραίνουμε πως η παραβολή είναι μια έλλειψη και το 

αντίστοιχο Χ΄ βρίσκεται στο άπειρο.   

 



ΦΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΗ 

Μία ακτίνα φωτός Q1 ή Q2 ή Q3 από την ευθεία L πέφτει στην επιφάνεια ενός 

παραβολικού καθρέφτη, στη συνέχεια ανακλάται και κατευθύνεται στην εστία F . πριν 

την ανάκλαση η ακτίνα είναι παράλληλη στον άξονα συμμετρίας. 

Ισχύει βέβαια και το αντίστροφο. Από μια φωτεινή πηγή που θα στερεωθεί στην εστία F 

ενός παραβολικού καθρέφτη, θα εκπέμπεται φως το οποίο μετά την ανάκλαση θα 

γίνεται προβολέας. Κάτι παρόμοιο επιτυγχάνεται και με κοίλους σφαιρικούς 

καθρέφτες, μόνο που η εστίαση και η δημιουργία προβολέα, ισχύει μόνο για μικρού 

μεγέθους σφαιρικούς καθρέφτες. Ως συνέπεια αυτού, υπερτερούν οι παραβολικοί 

καθρέφτες.  

 

 

 

 

Σε ένα δορυφορικό παραβολικό κάτοπτρο, ο δορυφόρος στέλνει τα ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα και αυτά συλλέγονται μέσω του κατόπτρου και στη συνέχεια μέσω καλωδίου 

ενισχύουν το σήμα της τηλεόρασης. 



 

 

 

ΈΛΛΕΙΨΗ 

Όταν τα αθροίσματα των αποστάσεων από ένα σύνολο σημείων προς  δύο σημεία Ε1 

και Ε2 είναι σταθερό και ονομάζεται έλλειψη. 

 

 

 

 

 

Το μέσο του τμήματος που έχει άκρα του τις εστίες F1 και F2, είναι ταυτόχρονα κέντρο 

της έλλειψης και κέντρο συμμετρίας. Κάθε ευθύγραμμο τμήμα που έχει ως άκρα δύο 

διαφορετικά σημεία της έλλειψης και διέρχεται    

από το κέντρο αυτής λέγεται διάμετρος της έλλειψης. 

                                                   

 

Ε1                                                          Ε2 



Έχουμε έναν καθρέφτη σε σχήμα έλλειψης . Μια οποιαδήποτε φωτεινή ακτίνα 
προερχόμενη από μία εστία της έλλειψης που ανακλάται στην κατοπτρική επιφάνεια 
θα κατευθυνθεί στην άλλη εστία.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αυτό αποδεικνύεται:   
Α) Με τους νόμους της ανάκλασης και με Αναλυτική γεωμετρία.  
Μια ακτίνα φωτός που 
προσπίπτει στο σημείο 
Ρ υπό γωνία θ1 ,την 
οποία σχηματίζει με την 
κάθετο στο σημείο Ρ .  
Κάθετος  είναι «η 
κάθετος στην 
εφαπτομένη» στο 
σημείο Ρ.   
Με βάση τους νόμους της ανάκλασης η ακτίνα που ανακλάται παραμένει στο ίδιο 
επίπεδο και η γωνία ανάκλασης θ2 είναι ίση με τη γωνία πρόσπτωσης.    
Σύμφωνα με την Αναλυτική Γεωμετρία αποδεικνύεται  
ότι η κάθετος στην εφαπτομένη   
σε οποιοδήποτε σημείο Ρ μιας έλλειψης με τις εστίες E1 και  E2 διχοτομεί τη γωνία 
E1ΡE2. 
Β) Σύμφωνα με την αρχή του Fermat, το φως διαδίδεται από έναν πιο σύντομο δρόμο 
χρονικά. Μια φωτεινή ακτίνα που θα βρεθεί στο σημείο E1, για να φτάσει στη συνέχεια, 
αμέσως μετά την ανάκλαση στο σημείο Ε2 δε διαλέγει κάποιο ειδικό δρόμο, καθώς όλοι 
οι δρόμοι που οδηγούν από τη μία εστία με ανάκλαση στην ελλειπτική κατοπτρική 
επιφάνεια στην άλλη εστία, έχουν το ίδιο μήκος , δηλαδή το άθροισμα των δύο 
αποστάσεων είναι σταθερό Ε1Ρ + ΡΕ2 = Ε1Λ + ΛΕ2 = Ε1Μ+ ΜΕ2 και αφού η διάδοση 
γίνεται στο ίδιο διαφανές μέσο, ο χρόνος που ταξιδεύει είναι σταθερός. Όποιο  δρόμο 
και να διαλέξει η ακτίνα θα φτάσει στην εστία Ε2 . 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗΣ 

Η εφαρμογή της έλλειψης χρησιμοποιείται για την κατασκευή αιθουσών με ελλειπτική 

οροφή. όταν κάποιος ομιλητής βρίσκεται στην εστία Ε1, ο ακροατής που βρίσκεται στην 

εστία Ε2 έχει υψηλή ακουστικότητα. Στην Ιατρική από την άλλη, εφαρμόζεται στον 



θρυμματισμό της πέτρας στο νεφρό. Το νεφρό του ασθενή βρίσκεται στη μία εστία, ενώ 

οι υπέρηχοι που θρυμματίζουν την πέτρα στην άλλη. 

 

ΥΠΕΡΒΟΛΗ 

Υπερβολή είναι η καμπύλη που ορίζεται ως ο γεωμετρικός τόπος των σημείων ενός 
επιπέδου, που η διαφορά των αποστάσεών τους από δύο γνωστά σημεία Ε1 και Ε2, 
δηλαδή οι εστίες της υπερβολής και είναι σταθερές. 

 Βασική γραμμή ονομάζεται η ευθεία 
που ενώνει τα σημεία Ε και Ε΄ . 

 Η κάθετος στο μέσο της βασικής 
γραμμής ονομάζεται κεντρική 
γραμμή. Είναι φανερό ότι όλα τα 
σημεία της κεντρικής γραμμής 
απέχουν ίσες αποστάσεις από τις 
εστίες Ε και Ε. Έτσι η γραμμή αυτή 
μπορεί και να χαρακτηριστεί και 
γραμμή "μηδενικής διαφοράς 
αποστάσεων". 

 Με τον καθορισμό δύο σημείων 
υπάρχουν άπειρες υπερβολές με 
όμοιες εστίες. 

 Εάν προεκτείνουμε τα μέρη της κάθε 
υπερβολής πολύ πέρα της βασικής 
γραμμής, πλησιάζουν προς την ευθεία 
και τελικά γίνονται ευθείες. Το 
ευθύγραμμο τμήμα της υπερβολής 
ονομάζεται ασύμπτωτο και εάν το 
προεκτείνουμε θα περνά από   το μέσο της βασικής γραμμής 

 

                                           G P S        Δορυφορικό Σύστημα   Εύρεσης Θέσης 

 

Ο αρχικός σκοπός του GPS ήταν καθαρά στρατιωτικός. Ξεκίνησε με την 

πρωτοβουλία του προέδρου των Η.Π.Α. Ρόναλντ Ρέιγκαν και είχε ονομαστεί “Πόλεμος 

των Άστρων”. Καθώς όμως το σύστημα εξελισσόταν και ο κόσμος εξοικειωνόταν στην 

ιδέα των δορυφόρων, άρχισαν να εμφανίζονται ιδέες για την εκμετάλλευση του 

συστήματος σε μη στρατιωτικές εφαρμογές. Με επίσημο διάγγελμα του προέδρου 

Ρέιγκαν, το 1989 το σύστημα GPS διατέθηκε στο κοινό προς χρήση. Όμως, για να μη 

Σχήμα 5: Υπερβολή  

 |ΜΕ’-ΜΕ|=2α<ΕΕ’=2γ 

Σχήμα 5: Υπερβολή  

 |ΜΕ’-ΜΕ|=2α<ΕΕ’=2γ 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF


χρησιμοποιηθεί από τρομοκράτες ή εχθρική  χώρα για στρατιωτικούς σκοπούς, 

εισήγαγαν την Επιλεκτική Διαθεσιμότητα S/Α (εισάγονται στο δορυφορικό σύστημα 

διάφορα χρονικά σφάλματα στο 5% του χρόνου λήψης, με αποτέλεσμα να μειώνεται η 

ακρίβεια του στίγματος κατά 50 με 100 μέτρα και χωρίς όμως να γνωρίζουμε εμείς πότε 

γίνεται αυτό)  

Το GPS είvαι ένα σύστημα εύρεσης στίγματoς σε παγκόσμια κλίμακα. To 

σύστημα αποτελείται από 21  δoρυφόρoυς και 3 εφεδρικούς, οι οποίοι κινούνται ανά 

τέσσερις σε ύψος 20.000 περίπου χιλιoμέτρωv (11.000 ναυτικά μίλια) σε 6 

διαφoρετικές τροχιές και ο καθένας διαγράφει σε 12 ώρες μια τρoχιά γύρω από τη Γη. 

To όvoμά τoυ είvαι NAVSTAR GPS (Navigation System with Timing and Ranging - Glοbal 

Pοsitiοning System). 

 H βάση της τεχνoλoγίας τoυ είναι κάθε δορυφόρος να παρέχει:   

1. πληρoφoρίες για τηv ακριβή ώρα, πράγμα πoυ επιτυγχάνεται με 
ατoμικά χρovόμετρα (απώλειας 1 δευτερολέπτoυ στα 300.000  
χρόνια) 

2. πληρoφoρίες για τηv θέση πού έχει κάθε χρoνική στιγμή. 

 Ο κάθε δoρυφόρoς εκπέμπει ένα σήμα στα 1227 περίπoυ MHz για στρατιωτική 

χρήση και ένα στα 1575 περίπoυ MHz για πoλιτική χρήση. 

 To όλo σύστημα στηρίζεται και σε επίγειους σταθμoύς. Βέβαια, όλη η 

διαδικασία ελέγχεται μέσω ενός υπερυπoλoγιστή πoυ βρίσκεται στo κέντρo ελέγχoυ 

στo Koλoράvτo της Aμερικής. 

Αυτό το σύστημα παρέχει συνεχή και παγκόσμια κάλυψη καθιστώντας δυνατό 

τον προσδιορισμό του γεωγραφικού μήκους, πλάτους και ύψους με ακρίβεια περίπου 

30 μέτρων. Οι συσκευές GPS με τη δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων για 

επαναχρησιμοποίησή τους στο μέλλον, έχουν γίνει ένα άλλο αποτελεσματικό εργαλείο 

στη διάθεση της ναυσιπλοίας και γενικότερα της παντός είδους πλοήγησης.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ GPS 

Το σύστημα GPS αποτελείται από τρεις βασικούς τομείς:  

 τομέα χρήστη,  

 τομέα χειρισμού και  

 τομέα του Διαστήματος 



Πιο αναλυτικά: 

Τομέας χρήστη 

Ο τομέας του χρήστη αποτελείται από τον χρήστη και έναν δέκτη του σήματος 

GPS. Ο δέκτης είναι σχεδιασμένος για να δέχεται τα σήματα που εκπέμπονται από τους 

δορυφόρους και αναλύοντάς τα υπολογίζει την θέση του. Τα χαρακτηριστικά και η τιμή 

του δέκτη εξαρτώνται από την λειτουργία για την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο 

δέκτης. 

Τομέας χειρισμού 

Ο τομέας χειρισμού αποτελείται από όλες τις εγκαταστάσεις εδάφους που 

χρησιμοποιούνται για χειρισμό των δορυφόρων. Αυτός ο τομέας είναι συνήθως 

αόρατος από τον χρήστη, αλλά είναι ένα καταλυτικό συστατικό του συστήματος. Ο 

τομέας χειρισμού του NAVSTAR αποτελείται από σταθμούς επίβλεψης, το κεντρικό 

σταθμό ελέγχου (MCS) και κεραίες. 

Οι παθητικοί σταθμοί επίβλεψης δεν είναι τίποτα περισσότερο από δέκτες οι 

οποίοι ανιχνεύουν όλους τους δορυφόρους και επεξεργάζονται τα δεδομένα τους. 

Υπάρχουν πέντε τέτοιοι σταθμοί σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτοί βρίσκονται: Colorado 

Springs, Hawaii, Ascencion Island, Diego Garcia και Kwajalein (εικόνα 2). Οι σταθμοί 

επίβλεψης στέλνουν τα ανεπεξέργαστα δεδομένα στον κεντρικό σταθμό ελέγχου για 

επεξεργασία.  Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου βρίσκεται στην αεροπορική βάση Falcon, 

12 μίλια περίπου από το Colorado Springs, και ελέγχεται από την 2η μοίρα διαστημικών 

αποστολών της αμερικανικής αεροπορίας (2nd SOPS). Ο κεντρικός σταθμός ελέγχου 

Εικόνα 2: Οι τοποθεσίες των σταθμών επίβλεψης και του κεντρικού 

σταθμού .επίγειων σταθμών βάσης  

Εικόνα 2: Οι τοποθεσίες των σταθμών επίβλεψης και του κεντρικού 

σταθμού .επίγειων σταθμών βάσης  



Σχήμα 3:  Αποστολή από την επίγεια 

βάση των διορθωτικών 

δεδομένων 

 

δέχεται δεδομένα από τους σταθμούς επίβλεψης σε πραγματικό χρόνο όλο το 

εικοσιτετράωρο και χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να διευκρινίσει αν οι 

δορυφόροι αντιμετωπίζουν προβλήματα ή κάποιοι μηχανισμοί δυσλειτουργούν.  

Οι πληροφορίες που επεξεργάζεται ο 

κεντρικός σταθμός ελέγχου, μαζί με 

ρυθμιστικές εντολές ρουτίνας, στέλνονται 

στους δορυφόρους μια ή δύο φορές την 

ημέρα μέσω ειδικών κεραιών (σχήμα 3). Οι 

κεραίες αυτές βρίσκονται στα: Ascencion 

island, Diego Garcia και Kwajalein (εικόνα 2).  

Ο τομέας του διαστήματος 

 Ο τομέας του διαστήματος 

αποτελείται από τους δορυφόρους GPS οι 

οποίοι εκπέμπουν ώρα και θέση στους χρήστες. Όλη αυτή η εγκατάσταση των 

δορυφόρων λέγεται  Constellation,  “σχηματισμός”. 

 

NAVSTAR  Constellation 

Ο σχηματισμός του NAVSTAR αποτελείται από 24 

δορυφόρους σε 6 διαφορετικές τροχιές. Οι δορυφόροι 

λειτουργούν σε κυκλικές τροχιές σε απόσταση 20200 

χιλιομέτρων με μια σταθερή επικλινή γωνία 55ο και με 

μια περίοδο 12 ωρών. Οι δορυφόροι πάνω στις τροχιές 

είναι κατανεμημένοι έτσι ώστε τουλάχιστον πέντε από 

αυτούς να είναι ορατοί από οποιοδήποτε χρήστη σε όλο 

τον κόσμο (σχήμα 4). 

Πως ακριβώς εντοπίζεται η θέση; 

Το GPS εδάφους συγκρίνει την ώρα που ο δορυφόρος εξέπεμψε το μήνυμα, με 

την ώρα που το μήνυμα ελήφθη από το GPS και υπoλογίζει τηv απόσταση πoυ διήνυσε 

Σχήμα 4:  NAVSTAR  

Constellation.  

δορυφόροι, ανά 

4εις σε 6 τροχιές  

ύψους 20200 Km 

με σταθερή  

επικλινή γωνία 

55ο. 

Σχήμα 4:  NAVSTAR  

Constellation.  

δορυφόροι, ανά 

4εις σε 6 τροχιές  

ύψους 20200 Km 

με σταθερή  

επικλινή γωνία 

55ο. 



τo σήμα από τη σχέση  S = c . t όπoυ c η ταχύτητα τoυ σήματoς, t η διαφορά των δύο 

χρόνων σε sec.  

 Αν τώρα προσθέσουμε και τις μετρήσεις που παίρνουμε και από τους άλλους 

δορυφόρους που βρίσκονται στην εμβέλειά μας, προσδιορίζουμε την ακριβή θέση μας 

με τριγωνομετρικούς υπολογισμούς.  

Η μαθηματική περιγραφή της διαδικασίας υπολογισμού της θέσης από το GPS 

με την χρήση της υπερβολήςi(σχήμα 5), θα γίνει με  ένα παράδειγμα. 

Παράδειγμα:  Έστω ότι σε μια πεδιάδα είναι 

κρυμμένο ένα πυροβόλο και θέλουμε να το 

εντοπίσουμε. Στο σχήμα 6 βλέπουμε τον 

χάρτη της περιοχής. Θέτουμε τρεις 

παρατηρητές με χρονόμετρα σε κατάλληλα 

επιλεγμένες, θέσεις Α, Β, Γ, οι οποίοι θα 

σημειώσουν τον χρόνο που θα ακούσουν τον 

ήχο  της εκπυρσοκρότησης του πυροβόλου. Αν 

t, t+α, t+β είναι οι τρεις χρονικές στιγμές που 

ο κάθε παρατηρητής άκουσε τον ήχο, θα είναι 

γνωστή (και σταθερή) η διαφορά των 

αποστάσεων ΒΠ-ΑΠ (=αυ) καθώς και η 

διαφορά ΓΠ-ΑΠ (= βυ) όπου Π η θέση του 

πυροβόλου, υ η ταχύτητα του ήχου στον αέρα 

ανά δευτερόλεπτο και τα α, β χρόνος σε δευτερόλεπτα. 

 Έτσι το Π θα είναι αφενός σε μια υπερβολή, που γράφεται με εστίες τα Α, Β και 

αφετέρου σε μια υπερβολή με εστίες τα σημεία Α, Γ. 

 Δηλαδή το Π (πυροβόλο) θα βρίσκεται σε μια από τις τομές των πιο πάνω 

υπερβολών και φυσικά σε αυτή που είναι πιο μακριά από την δική μας θέση, δηλαδή το 

σημείο Π (σχ.6).  

 Τώρα ας βάλουμε στους τρεις παρατηρητές τους 3 δορυφόρους και στη θέση 

του πυροβόλου τον χρήστη του GPS, με τη διαφορά όμως ότι το σήμα τώρα δεν φεύγει 

από το δέκτη για τους 3 δορυφόρους, αλλά αντίστροφα.  

Σχήμα 6:  Σχηματική περιγραφή του  

 προβλήματος με το πολυβόλο 

Σχήμα 6:  Σχηματική περιγραφή του  

 προβλήματος με το πολυβόλο 



Με μια ανάλογη περίπου εφαρμογή της 

υπερβολής όπως  στο ποιο πάνω παράδειγμα, ο 

δέκτης αυτόματα προσδιορίζει την θέση του. 

Βέβαια, απαιτείται ο δέκτης να διαθέτει 

επεξεργαστή και ισχυρό τσιπάκι μνήμης για τους 

υπολογισμούς. 

Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά που κάνει 

το GPS. Γι’ αυτό χρειάζονται τουλάχιστον τρεις 

δορυφόροι ώστε να μπορεί να προσδιοριστεί το 

γεωγραφικό μήκος και πλάτος, δηλαδή το στίγμα 

μας σε δύο διαστάσεις (σχήμα 7). 

Με περισσότερους από τρεις δορυφόρους διαθέσιμους, ένα GPS μπορεί να 

προσδιορίσει και την τρίτη διάσταση (το ύψος). Ακόμη, εάν το GPS είναι μέσα σε 

αυτοκίνητο που κινείται, μετρώντας τον χρόνο μεταξύ δύο διαδοχικών θέσεων, δίνει 

και την ταχύτητα του αυτοκινήτου (ground speed ή SOG - Speed Over Ground) και την 

διεύθυνση που κινείται (ground track ή COG - Course Over Ground). 

Σχήμα 7:  Προσδιορισμός θέσης σε δύο 

διαστάσεις με τη βοήθεια τριών 

δορυφόρων 

Σχήμα 7:  Προσδιορισμός θέσης σε δύο 

διαστάσεις με τη βοήθεια τριών 

δορυφόρων 



 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ- ΜΗ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ  

ΜΠΡΑΚΑΤΣΟΥΛΑ ΜΑΡΑΪΑ – ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ – 

ΝΤΡΑΧΑΛΙΑΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ – ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΘΩΜΑΣ  

Η  γεωμετρία είναι ο πρώτος κλάδος των μαθηματικών που τοποθετήθηκε σε 

αξιωματική βάση, από τον Ευκλείδη περίπου το 300 π.Χ. με το βιβλίο του "Στοιχεία" 

που το αποτελούσαν 13 τόμοι. Δικαιολογημένος λοιπόν και ο όρος "Ευκλείδεια 

γεωμετρία" όπου και γίνεται μεγαλύτερη ανάλυση του όρου. Ειρωνικά, μέσω της 

γεωμετρίας δείχθηκαν εποπτικά τα σφάλματα αυτού του συστήματος. Έτσι, προέκυψαν 

οι μη ευκλείδειες γεωμετρίες, όπως η υπερβολική γεωμετρία του Lobachevsky  και η 

ελλειπτική  γεωμετρία του Riemann. Σήμερα,  η διδακτική της γεωμετρίας στοχεύει στο 

να κάνει έναν μαθητή ικανό ώστε να εφαρμόζει και να διερευνά τις γνώσεις του.  

 Γιατί διδασκόμαστε ευκλείδεια γεωμετρία;  Μια συνήθης ερώτηση με όχι απλή 

απάντηση η οποία τίθεται από τους μαθητές και όχι μόνο. Η ευκλείδεια γεωμετρία έχει 

ένα σημαντικό ρόλο να εκπληρώσει. Αυτός είναι να μυηθεί ο μαθητής στη συλλογιστική 

την οποία εκφράζει το αξεπέραστο λογικό-επαγωγικό σύστημα του Ευκλείδη και να 

ανταποκριθεί στις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές. Οι μαθητές του Λυκείου έχουν τη 

δυνατότητα διδασκόμενοι την ευκλείδεια γεωμετρία να γνωρίσουν την αυστηρή αλλά 

και λιτή μαθηματική γλώσσα ελπίζοντας ότι θα συνεισφέρει στην μαθηματική παιδεία 

του τόπου, αναπτύσσοντας το ρεαλισμό της μαθηματικής λογικής και σκέψης. 

 
Οι τρεις βασικές γεωμετρίες  

 

 

1. Η Ευκλείδεια γεωμετρία ή επίπεδη.  
 
Η γεωμετρία αυτή είναι γνωστή από την αρχαία εποχή και την διατύπωσε ο Έλληνας 

μαθηματικός Ευκλείδης. Η γεωμετρία αυτή στηρίζεται στην εξής αρχή. 

 << Όλες οι ευθείες τέμνονται ανά δύο εκτός από μια κατηγορία ευθειών που 

ονομάζονται παράλληλες, οι οποίες δεν τέμνονται ποτέ. >> . 

 



 

2. Γεωμετρία Riemann ή ελλειπτική.  
 
Η γεωμετρία αυτή διατυπώθηκε από τον μαθηματικό Riemann και έχει την ακόλουθη 

αρχή:  

« Όλες οι ευθείες τέμνονται ανά δύο. »  

 

3. Γεωμετρία Lobachevsky ή υπερβολική.  
 
Η γεωμετρία αυτή διατυπώθηκε από τον μαθηματικό Lobachevsky και έχει την 

ακόλουθη αρχή: 

« Δεν υπάρχουν ευθείες που να τέμνονται ανά δύο». 

 

1.Η ευκλείδεια γεωμετρία ή επίπεδη. 
 
Η γεωμετρία αυτή είναι γνωστή από την αρχαία εποχή και την διατύπωσε ο Έλληνας 

μαθηματικός Ευκλείδης. Η γεωμετρία αυτή στηρίζεται στην εξής αρχή. 

 << Όλες οι ευθείες τέμνονται ανά δύο εκτός από μια κατηγορία ευθειών που 

ονομάζονται παράλληλες, οι οποίες δεν τέμνονται ποτέ >>. 

1.1. Η ζωή του Ευκλείδη 

Ο Ευκλείδης από την Αλεξάνδρεια ( 325 π.Χ. - 265 π.Χ.), ήταν Έλληνας 

μαθηματικός, που δίδαξε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, περίπου 

κατά την διάρκεια της βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄. Στις μέρες μας είναι γνωστός 

ως ο «πατέρας» της Γεωμετρίας. Ο Ευκλείδης δεν ήταν ακριβώς ένας μεγάλος 

καινοτόμος αλλά κυρίως οργανωτής που συστηματοποίησε και έθεσε σε στέρεες 

θεωρητικές βάσεις τα συμπεράσματα στα οποία έφτασαν ο Θαλής, ο Εύδοξος και 

άλλες φωτεινές διάνοιες της εποχής. Ο Ευκλείδης είχε την ικανότητα να 

ανασυντάξει τις αποδείξεις των θεωρημάτων σε σύντομους αυστηρούς όρους. Ο 

Ευκλείδης θεωρεί ως ιδεώδες την εύρεση σε κάθε περίπτωση κατάλληλων ορισμών 

με σκοπό την αναβάθμιση των αιτημάτων σε αποδείξιμες προτάσεις. Ακολούθησε 

δηλαδή το πνεύμα των αρχαίων Ελλήνων μαθηματικών που πίστευαν στη δύναμη 

ενός καλού ορισμού. Πίστευε ότι για τα πάντα υπάρχει ορισμός και όλα μπορούν 

http://el.wikipedia.org/wiki/325_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/265_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%AF%CE%B3%CF%85%CF%80%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%A3%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%81
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%82_%CE%BF_%CE%9C%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%BF%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%82


 

να αποδειχτούν. Φημίστηκε στην πόλη της Παλλάδας για τις μαθηματικές του 

εργασίες και γι' αυτό προσκλήθηκε από τον Πτολεμαίο Α΄ στην Αλεξάνδρεια.  

Λέγεται ότι, όταν ζητήθηκε στον Ευκλείδη από τον Πτολεμαίο να του μάθει γεωμετρία, 

ο Πτολεμαίος του ζήτησε να μάθει μια «βασική» Γεωμετρία. Η απάντηση του Ευκλείδη 

ήταν «δεν υπάρχει βασιλικός δρόμος για τη Γεωμετρία».  

 

1.2. Το αντικείμενο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας 

 

Το αντικείμενο της Ευκλείδειας Γεωμετρίας είναι η μελέτη του χώρου και των σχημάτων 

που μπορούν να νοηθούν μέσα σε αυτόν. Συνδέεται άμεσα με την φύση, όπως την 

αντιλαμβανόμαστε, αφού η αρχή της είναι προφανής στις ανθρώπινες αισθήσεις. 

Ονομάζεται επίπεδη επειδή δίνει αποτελέσματα αν εφαρμόζεται στην επιφάνεια ενός 

επιπέδου (όσον αφορά τουλάχιστον τις δύο διαστάσεις). Όμως η θεωρία της γενικής 

σχετικότητας μας λέει ότι σε μεγάλες κλίμακες, όπως είναι το σύμπαν, η Ευκλείδεια 

γεωμετρία (αυτή που μαθαίνουμε στο σχολείο) δεν ισχύει. Το πρόβλημα που 

αντιμετωπίζει η επιστήμη μέχρι σήμερα είναι σε ποια γεωμετρία από τις άλλες δύο 

υπακούει το σύμπαν και κατά πόσο απέχει από την επίπεδη. Το πρόβλημα αυτό είναι 

το επονομαζόμενο κοσμολογικό πρόβλημα. 

 

Η γεωμετρία του σύμπαντος 

 

Η γεωμετρία του σύμπαντος μπορεί να λάβει τρεις 

πιθανές μορφές, κάθε μια εκ των οποίων συναρτάται 

άμεσα με το συνολικό ποσό της ύλης και της 

ενέργειας ανά μονάδα όγκου του χώρου. Αν υπάρχει 

πάρα πολύ ύλη, το σύμπαν θα έχει θετική 

καμπυλότητα. Αυτό σημαίνει ότι καμπυλώνεται σαν 

την επιφάνεια της μπάλας και μπορεί να καταρρεύσει 

με μια Μεγάλη Σύνθλιψη. Πολύ λίγη ύλη (μάζα) τότε η 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC


καμπυλότητα θα είναι αρνητική: το σύμπαν θα μοιάζει – θα καμπυλώνεται – σαν μια 

σέλα, που θα προκαλέσει μια συνεχόμενη διαστολή νικώντας κατά κράτος την βαρυτική 

έλξη (οπότε η ύλη κάποτε θα διαλυθεί στα συστατικά της).  

                                                          

Μόνο αν το σύμπαν έχει ακριβώς τη σωστή πυκνότητα, που αντιστοιχεί σε μερικά 

πρωτόνια ανά κυβικό μέτρο, θα πρέπει να είναι επίπεδο και να έχει μηδενική 

καμπυλότητα. Με αυτή την πυκνότητα θα συνεχίσει να διαστέλλεται για πάντα, διότι  η 

ενέργεια όλων των συστατικών της ύλης, που κινούνται μακριά το ένα από το άλλο, θα 

εξισορροπεί με ακρίβεια τη βαρυτική τους έλξη. 

 

Επειδή είναι καίριας σημασίας για την εξέλιξη του σύμπαντος η κατανόηση της 

καμπυλότητας του χώρου γι αυτό είναι κι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους της 

κοσμολογίας. Πριν από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, υπήρχαν υπόνοιες ότι το 

σύμπαν έπρεπε να είναι σχεδόν επίπεδο. Σε αντίθετη περίπτωση αυτό είτε η ύλη θα 

είχε διαλυθεί είτε θα είχε καταρρεύσει μόλις δημιουργήθηκε. 

Στην Γενική Θεωρία της Σχετικότητας του Einstein που διατυπώθηκε το 1915, η 

βαρύτητα προσεγγίζεται με όρους της γεωμετρίας παρά ως μια ακόμη δύναμη. Η ύλη 

καθορίζει πως θα καμπυλωθεί ο χωροχρόνος, και η καμπύλωση του χωροχρόνου 

καθορίζει πως θα κινηθούν τα σώματα. 

Για την ειδική περίπτωση ενός Σύμπαντος το οποίο επεκτείνεται, που το θεωρούμε 

γεμάτο με ομοιόμορφη πυκνότητα ύλης, και αποτελεί μια καλή προσέγγιση για τη 

μεγάλη κλίμακα, η γενική σχετικότητα προβλέπει μια διασύνδεση μεταξύ της 

πυκνότητας του σύμπαντος (συγκριτικά πάντα με την κρίσιμη πυκνότητα) και της 

γεωμετρίας του. 

Ένα σύμπαν με κρίσιμη πυκνότητα (σε κάποιο σταθερό κοσμικό χρόνο) έχει τη γνωστή 

Ευκλείδεια γεωμετρία, η οποία μας είναι πολύ γνωστή από την καθημερινή μας 

εμπειρία και από την κλασσική προοπτική που διδάσκεται στη ζωγραφική. Ένα σύμπαν 

όμως με πυκνότητα μικρότερη ή μεγαλύτερη από την κρίσιμη δεν έχει Ευκλείδεια 

γεωμετρία -έχει υπερβολική γεωμετρία αν η πυκνότητα είναι μικρότερη από την 

κρίσιμη και σφαιρική αν η πυκνότητα είναι μεγαλύτερη από την κρίσιμη. 



1.3. Βασικά στοιχεία της ευκλείδειας γεωμετρίας 

 

Η μελέτη της Γεωμετρίας, όπως και κάθε αξιωματικής θεωρίας, ξεκινά από πρωταρχικές 

έννοιες, οι οποίες προκύπτουν εμπειρικά και τις οποίες δεχόμαστε χωρίς περαιτέρω 

διευκρινίσεις. Αυτές στη Γεωμετρία είναι το σημείο, η ευθεία γραμμή, η γραμμή, το 

επίπεδο και η επιφάνεια. 

Επίσης δεχόμαστε ως αρχική την έννοια του ανήκειν, αφού μας ενδιαφέρει να 

διατυπώνουμε προτάσεις γύρω από «σημεία που ανήκουν σε μια ευθεία» ή για 

«κύκλους που ανήκουν σε μια σφαίρα» κ.λπ. Τέλος, τα προηγούμενα υπόκεινται σε 

ορισμένα αξιώματα, δηλαδή σε κάποιες παραδοχές, τις οποίες επίσης δεχόμαστε ως 

διαισθητικά προφανείς, με βάση την εμπειρία.  Αυτά είναι : 

 

Μετάφραση:  

α΄. Από κάθε σημείο μπορούμε να φέρουμε ευθεία που να το συνδέει με οποιοδήποτε 

σημείο.  

β΄. Το ευθύγραμμο τμήμα προεκτείνεται συνεχώς και ευθυγράμμως.  

γ΄. Με κέντρο ένα τυχαίο σημείο και ακτίνα κάθε τμήμα, είναι δυνατό να γράψουμε 

κύκλο.  

δ΄. Και όλες οι ορθές γωνίες είναι ίσες μεταξύ τους.  

ε΄. Αν μια ευθεία τέμνει δύο άλλες και σχηματίζει με αυτές ένα ζεύγος "εντός και επί τα 

αυτά " γωνιών με άθροισμα μικρότερο από δύο ορθές, τότε οι ευθείες τέμνονται προς 

το μέρος που βρίσκονται οι γωνίες αυτές.  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%AD%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%AC%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BE%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%82_%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1


 

Τα δύο πρώτα αξιώματα φαίνονται απλά και συμφωνούν με τη συνήθη εμπειρία. Το 3ο 

είναι πιο λεπτό και σημαίνει ότι δεχόμαστε πως το μήκος παραμένει αναλλοίωτο, 

καθώς κινούμαστε από σημείο σε σημείο κατά τη χάραξη του κύκλου. Δηλαδή 

δεχόμαστε ότι η απόσταση ορίζεται με τέτοιον τρόπο στο χώρο, ώστε να εξασφαλίζεται 

το αναλλοίωτό της. Το 4ο αξίωμα κι αυτό φαίνεται απλό και προφανές. Αλλά αν μπορεί 

να διαπιστωθεί ≪ πειραματικά ≫ στο χαρτί μας, αυτό δεν σημαίνει ότι αληθεύει και σε 

κάποιο άλλο σημείο του σύμπαντος (όπως μπορεί να συμβεί, άλλωστε, και με κάθε 

άλλο αξίωμα). Στην πραγματικότητα, το 4ο αξίωμα αποδέχεται την ομοιογένεια του 

χώρου. Τέλος, το 5ο αξίωμα, που είναι γνωστό και ως αξίωμα των παραλλήλων, δεν 

φαίνεται ούτε τόσο απλό ούτε τόσο άμεσο όπως τα άλλα. Οφείλεται μάλλον 

αποκλειστικά στον Ευκλείδη και δεν πρέπει να περιέχετε στην προγενέστερη 

γεωμετρική γνώση που κατέγραψε αυτός, παρόλο που υποστήριζε ότι ήταν γνωστό 

στους Πυθαγορείους. 

 

Η ιστορία του 5ου αξιώματος είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Ο ίδιος ο Ευκλείδης δεν το 

χρησιμοποίησε παρά μετά την 28η πρόταση. Λόγω της πολυπλοκότητας της αρχικής του 

διατύπωσης, οι μεταγενέστεροι μαθηματικοί το αντιμετώπισαν με κάποια αμηχανία, 

για αυτό πολλοί θεώρησαν ότι είναι απόρροια των προηγουμένων αξιωμάτων, συνεπώς 

είναι ένα θεώρημα. Αυτή η προσπάθεια του αναγωγής του 5ου αξιώματος στα άλλα 

άρχισε πολύ νωρίς μετά την εμφάνιση των στοιχείων και συνεχίστηκε μέχρι τον 19ο 

αιώνα, οπότε τελικά αποδείχτηκε η ανεξαρτησία του το 1868 από τον Eugenio Beltrami.  

 

1.4. Η άρνηση του 5ου αιτήματος 

 

Τα αιτήματα του Ευκλείδη αποτέλεσαν αντικείμενο πολλών συζητήσεων. Ένα από τα 

πιο αμφιλεγόμενα ήταν το 5ο, το οποίο αποτελούσε πηγή έντονου προβληματισμού. 

Πίστευαν ότι αποδεικνύεται (κάτι για το οποίο έγιναν πολλές προσπάθειες αλλά ποτέ 

δεν το κατάφεραν) και επομένως δεν θα πρέπει να θεωρείται αίτημα.  

 

Στη συνέχεια να το αντικαταστήσουν μένα πιο αποδεκτό ισοδύναμό του όπως το «Από 



 

ένα δεδομένο σημείο που δεν βρίσκεται πάνω σε μια δεδομένη ευθεία, μπορούμε να 

φέρουμε μια και μόνο ευθεία παράλληλη προς τη δεδομένη (John Playfair, 1748-

1819)». Τέλος, οδηγήθηκαν στην άρνηση του. 

 

Η άρνηση του 5ου αξιώματος μπορεί να γίνει με δυο τρόπους: 

1. Δεχόμαστε ότι από το σημείο εκτός ευθείας άγονται 2 ή και περισσότερες 

παράλληλες προς τη δοθείσα. 

2. Αρνούμαστε εξ ολοκλήρου την ύπαρξη της παραλληλίας. 

Η άρνηση, επομένως, του 5ου αξιώματος είχε σαν αποτέλεσμα την δημιουργία των 

λεγόμενων Μη Ευκλείδειων Γεωμετριών, της Υπερβολικής και της Ελλειπτικής. 

1.5.Ισοδύναμες προτάσεις με το 5ο αίτημα. 

1) Η απλούστερη πρόταση που είναι ισοδύναμη με το 5ο αίτημα μπορεί να περιγραφεί 

όπως φαίνεται σχηματικά στο παρακάτω διάγραμμα: 

 

 

 

Η πρόταση λέει το εξής: «Από ένα σημείο Α που βρίσκεται εκτός μιας ευθείας ε1 

μπορούμε να φέρουμε ακριβώς μία ευθεία ε2 που να περνάει από το Α και να μην 

τέμνει την ε1 (δηλ. να είναι παράλληλη με την ε1).» Αυτή η διατύπωση, η ισοδύναμη του 

5ου αιτήματος, είναι γνωστή σαν “αξίωμα του Playfair”, από τον Σκωτσέζο μαθηματικό 

John Playfair (Τζον Πλέυφαιρ, 1748 – 1819), που απέδειξε την ισοδυναμία-της με το 

Ευκλείδειο αίτημα. Επίσης είναι γνωστή και σαν το “αξίωμα της παραλληλίας”. 

2) Ποσειδώνειος, Γέμινος : Υπάρχουνε ευθείες γραμμές παντού ισαπέχουσες η μία από 

την άλλη. 

3) Legendre: Υπάρχει τρίγωνο στο οποίο το άθροισμα των τριών γωνιών του να ισούται 

με δύο ορθές. 



4) Legendre, W. Bolyai : Δοθέντων τριών μη συνευθειακών σημίων υπάρχει κύκλος που 

διέρχεται από αυτά.  

 

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΕΙΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ  ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ 

 

1. Δύο  εργοστάσια  Α  και  Β  βρίσκονται  

κοντά  σε  μια   ακτή , όπου  πρόκειται να 

κατασκευαστεί  μια αποβάθρα   που θα 

εξυπηρετεί και τα δύο εργοστάσια.  

Σε  ποιο σημείο  πρέπει να τοποθετηθεί η 

αποβάθρα , ώστε να απέχει  εξίσου από τα 

δύο εργοστάσια ; 

 

2. Πως θα μετρήσουμε το  μήκος  ΑΒ  δύο απρόσιτων 

σημείων μιας λίμνης ; 

 

 

 

 

3. Μία γραμμή μεταφοράς ρεύματος υψηλής 

τάσης περνά κοντά από δύο νέους οικισμούς Α  

και  Β. Σε ποιο σημείο της γραμμής  γ πρέπει να 

τοποθετηθεί μετασχηματιστής Μ έτσι ώστε το 

μήκος του καλωδίου που θα χρειαστεί για τη 

σύνδεση με τους οικισμούς να είναι το ελάχιστο 

δυνατό ; 

 

4. Πρόκειται να γίνουν αθλητικές 

εγκαταστάσεις σ΄ένα χώρο που θα 

εξυπηρετεί τέσσερις κοινότητες 

Α,Β,Γ,Δ , αλλά συγχρόνως θα γίνουν 

και τέσσερις δρόμοι που θα 

 

 

 

 

 

 

 

 



συνδέουν τις κοινότητες με τις εγκαταστάσεις . Ποια πρέπει να είναι η θέση των 

εγκαταστάσεων , ώστε το συνολικό μήκος  των δρόμων να είναι το ελάχιστο δυνατό;   

 

5.  Διαίρεση   ενός  χωραφιού  σχήματος  τετραπλεύρου σε  δύο ισεμβαδικά  χωρία 

 

Φέρνουμε από το 

 Α  παράλληλη στην  

Διαγώνιο  ΒΔ  που τέμνει  

την προέκταση της ΓΔ  στο  

σημείο Ε. 

 Φέρνουμε την ΒΕ.  

Παρατηρούμε ότι   

(ΑΒΕ) = (ΑΔΕ)  άρα  και   

(ΑΝΔ) = (ΔΕΝ) 

Αυτό σημαίνει  ότι (ΑΒΓΔ) = (ΒΕΓ).  Αλλά το εμβαδό  (ΒΕΓ)   

εύκολα χωρίζεται  στο μισό,  αρκεί να βρούμε το μέσο  Μ  της  ΓΕ.  

 

 

2. Γεωμετρία Riemann ή ελλειπτική. 
 
Η γεωμετρία αυτή διατυπώθηκε από τον μαθηματικό Riemann και έχει την ακόλουθη 

αρχή:    « Όλες οι ευθείες τέμνονται ανά δύο. » 

 Υπάρχει ένας άλλος τύπος μη ευκλείδειας γεωμετρίας πιο προσιτός στη διαίσθησή από 

την υπερβολική γεωμετρία, αν δούμε τα πράγματα από τη σκοπιά της μοντελοποίησης, 

αλλά λιγότερο προσιτός στη διαίσθηση αν λάβουμε υπ’ όψη τα θεωρήματα. Είναι η 

γεωμετρία σε μια σφαίρα, όπως είναι η επιφάνεια της γης. Η αναγνώριση ότι αυτός ο 

οικείος κόσμος μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική απάντηση στη  ευκλείδεια 

γεωμετρία αποδίδεται συνήθως στον μεγάλο Γερμανό μαθηματικό Bernhard Riemann. 

Η λέξη <<σφαίρα>> στα μαθηματικά συνήθως υποδηλώνει την επιφάνεια, όχι το 
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Ε 
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περικλειόμενο στερεό σώμα, και κατ’ αυτήν την έννοια θα την χρησιμοποιούμε. H 

έννοια του σημείου σε μια σφαίρα δεν δημιουργεί προβλήματα, τι γίνεται όμως με την 

ευθεία γραμμή; Η μικρότερη απόσταση στον χώρο μεταξύ των σημείων αυτών δεν 

βρίσκεται πάνω στη σφαίρα, διαπερνά το περικλειόμενο στερεό σώμα. Αυτό όμως δεν 

το επιτρέπουμε. Περιοριζόμαστε αποκλειστικά σε ότι βρίσκεται πάνω στη σφαίρα. 

Υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση επάνω στη σφαίρα και αποτελεί τμήμα  ενός 

<<μέγιστου κύκλου>>, όπως αποκαλείται. Ένας τρόπος για να οπτικοποιηθεί ένας 

μέγιστος κύκλος είναι να σκεφτούμε μια σημειακή πηγή φωτός στο κέντρο της σφαίρας 

και να πάρουμε τη σκιά που δημιουργείται πάνω στη σφαίρα από την ευθεία γραμμή 

στον χώρο, η οποία διαπερνά το στερεό σώμα που περικλείεται από τη σφαίρα.  

Αν φανταστούμε τώρα, τη γεωμετρία πάνω στη σφαίρα, χρησιμοποιώντας τη λέξη 

ευθεία γραμμή για να αναφερθούμε σε μέγιστους κύκλους. Αυτός μάλιστα θα έπρεπε 

να είναι ο σπουδαιότερος τύπος γεωμετρίας τύπος γεωμετρίας στους πολιτισμούς που 

προηγήθηκαν του ελληνικού, αφού απασχολούνταν με πρακτικές μετρήσεις εκτάσεων 

επάνω στην επιφάνεια της γης. 

Τα σχετικώς μικρά σχήματα που μετρούσαν, η απόκλιση της πραγματικής γεωμετρίας 

των σχημάτων επάνω στη σφαίρα από την ευκλείδεια γεωμετρία ήταν αρκετά μικρή, 

άρα αγνοήσιμη.  Για σχήματα όμως που καλύπτουν σημαντικό τμήμα της σφαίρας, η 

γεωμετρία της σφαίρας αποκλίνει εντυπωσιακά από την ευκλείδεια. Το είδος αυτής της 

γεωμετρίας προκύπτει όταν αρνούμαστε καθ᾿ ολοκλήρου την ύπαρξη παραλλήλων 

ευθειών. Όμως, αν κρατήσουμε τα αξιώματα 1, 2, 3, 4 της Ευκλείδειας Γεωμετρίας και 

αντικαταστήσουμε απλώς το 5ο αξίωμα της με το Ελλειπτικό αξίωμα: Δύο ευθείες 

(γραμμές) τέμνονται πάντοτε, τότε, μέσω του 2ου αξιώματος και μερικών προτάσεων 

που συνάγονται απ’ αυτό, καταλήγουμε στην απόδειξη της ύπαρξης παραλλήλων! 

Επομένως, για να θεμελιωθεί μία γεωμετρία χωρίς παράλληλες, θα πρέπει να 

διατηρηθούν τα αξιώματα 1, 3, 4 της Ευκλείδειας Γεωμετρίας, να αντικατασταθεί το 5ο 

αξίωμα με το ελλειπτικό αξίωμα, και να αντικατασταθεί το 2ο αξίωμα με το Αξίωμα 2: 

 

 



 

Εικόνα 1 Μοντέλο απλής Ελλειπτικής Γεωμετρίας 

      

Εικόνα 2 Μοντέλο διπλής Ελλειπτικής   

Γεωμετρίας 

 

 Ένα πεπερασμένο ευθύγραμμο τμήμα μπορεί να επεκταθεί σε ευθεία. Η ευθεία αυτή 

μπορεί να είναι χωρίς όρια, όχι όμως απαραιτήτως και απείρου μήκους. Αλλά και μ᾿ 

αυτήν την αλλαγή, μετά από αρκετά βήματα διαπιστώνεται και πάλι ότι υπάρχουν 

παράλληλες! Και στις δύο περιπτώσεις 

παίρνουμε μια γεωμετρία εντελώς 

διαφορετική από την Ευκλείδεια, στην 

οποίαν δεν ισχύει κανένα από τα 

συμπεράσματα της τελευταίας. Η 

ακριβής διατύπωση ενός συνεπούς 

συστήματος αξιωμάτων της Ελλειπτικής 

Γεωμετρίας είναι πιο πολύπλοκη από 

την παραπάνω. Για την πληρότητα περιγράφουμε δύο αντίστοιχα μοντέλα. Το πρώτο 

αναφέρεται στην απλή Ελλειπτική Γεωμετρία. 

 

Τώρα ως σημεία της Ελλειπτικής Γεωμετρίας 

παίρνουμε τα σημεία της επιφάνειας ενός 

ημισφαιρίου, εφ᾿ όσον αυτά δεν βρίσκονται επί 

της γραμμής του ισημερινού, καθώς και τα 

σημεία του ισημερινού όταν τα ταυτίσουmε mε 

τα αντιδιαμετρικά τους. Δηλαδή, ένα ζεύγος αντιδιαμετρικών σημείων του ισημερινού 

αποτελεί ένα σημείο της Ελλειπτικής Γεωμετρίας. Ως ευθείες θεωρούμε τους μισούς 

μέγιστους κύκλους, ενώ το μήκος είναι το μήκος mε την Ευκλείδεια έννοια, 

λαμβάνοντας όmως υπόψη τις προηγούμενες απαιτήσεις. Τέλος, ως μέτρο γωνίας 

παίρνουμε αυτό της Ευκλείδειας Γεωμετρίας. Αντίθετα, στο μοντέλο της διπλής 

Ελλειπτικής Γεωμετρίας, που απεικονίζεται στο Σχήmα 1.5, θεωρούμε όλα τα σημεία 

ολόκληρης της σφαιρικής επιφάνειας και (όλους) τους ολόκληρους μέγιστους κύκλους. 

Να σημειωθεί ότι οι μέγιστοι κύκλου της σφαίρας αποτελούν τις γεωδαισιακές,συνεπώς 

υλοποιούν την απόσταση μεταξύ δύο σημείων. 

 
 
 

 



3. Γεωμετρία Lobachevski ή υπερβολική. 
 
Η γεωμετρία αυτή διατυπώθηκε από τον μαθηματικό Lobachevsky και έχει την 

ακόλουθη αρχή: 

 «Δεν υπάρχουν ευθείες που να τέμνονται ανά δύο». 

Αρχικά η υπερβολική γεωμετρία είναι  η πρώτη και σημαντικότερη μορφή μη 

ευκλείδειας γεωμετρίας. Πρόκειται για τον τύπο γεωμετρίας στην οποία αληθεύουν τα 

τέσσερα πρώτα αιτήματα του Ευκλείδη, το 5ο όμως αντικαθίσταται από την πρόταση 

<<υπάρχουν περισσότερες από μια ευθείες Η υπερβολική γεωμετρία είναι η πρώτη και 

σημαντικότερη μορφή μη διερχόμενες από σημείο και παράλληλες σε δοθείσα 

ευθεία>>.    

Η ανακάλυψη της υπερβολικής γεωμετρίας ανήκει στους Janos Bolyai και Nikolai 

Lobachevski  ,έναν Ρώσο και έναν Ούγγρο  οι οποίοι ισχυρίστηκαν ανεξάρτητα ο ένας 

από τον άλλο, ότι αυτός ο τύπος γεωμετρίας αποτελεί συλλογή θεωρημάτων εξίσου 

συνεπούς με εκείνη της ευκλείδειας γεωμετρίας. Και οι δυο συμμερίζονταν την άποψη 

ότι η υπερβολική γεωμετρία μπορούσε να περιγράψει τον φυσικό μας χώρο κατά τρόπο 

εξίσου επαρκή με εκείνον της ευκλείδειας γεωμετρίας. 

 Για περισσότερο από δυο χιλιάδες χρόνια κυριαρχούσε η αίσθηση ότι η ευκλείδεια 

γεωμετρία ήταν απαραίτητα η γεωμετρία του χώρου. Η υπερβολική γεωμετρία όμως 

έδειξε ότι υπάρχουν και άλλες περιγραφές του χώρου προσιτές στην ανθρώπινη νόηση. 

Το ερώτημα  της ανεξαρτησίας του 5ου αξιώματος επιλύθηκε οριστικά το 1868 από τον 

E. Beltrami, οποίος κατασκεύασε ένα μοντέλο της Υπερβολικής Γεωμετρίας. Η σχετική 

διαδικασία γίνεται ως εξής:  

 

Το αξιωματικό σύστημα  της Υπερβολικής Γεωμετρίας προκύπτει από το σύστημα της 

Ευκλείδειας Γεωμετρίας  με την αντίστοιχη άρνηση του 5ου αξιώματος. Για το σύστημα 

αυτό κατασκευάζεται ένα μοντέλο (ψευδόσφαιρα) στο οποίον αληθεύουν, ως 

θεωρήματα πλέον, τα αξιώματα του Ευκλείδη. Επομένως, όπως εξηγήσαμε, το 5ο 

αξίωμα είναι ανεξάρτητο. 



                       

 

   Εικόνα 3 Όψεις της ψευδόσφαιρας 

 

 

Η κατανόηση των μη Ευκλειδείων Γεωμετριών (ιδιαίτερα της Ελλειπτικής) ήταν αρκετά 

δύσκολη μέχρι την ανακάλυψη μερικών απλών μοντέλων. Το πρώτο μοντέλο 

Υπερβολικής Γεωμετρίας αποτελεί η ψευδόσφαιρα που πρότεινε ο E. Beltrami το 1868. 

Πρόκειται για την επιφάνεια που προάγετε από την περιστροφή περί τον άξονα της 

καμπύλης που καλείται έλκουσα και αποτελείται από μία ή δύο χοάνες. 

Στη Γεωμετρία των Επιφανειών αποδεικνύεται ότι η ψευδόσφαιρα έχει σταθερή 

αρνητική καμπυλότητα, αντίθετα από τη συνήθη σφαίρα του τρισδιάστατου χώρου, 

που έχει σταθερή θετική καμπυλότητα.   

Στην περίπτωση αυτού του μοντέλου θεωρούμε 

ως σημεία της Υπερβολικής Γεωμετρίας τα 

σημεία της επιφάνειας της ψευδόσφαιρας, ενώ 

ως ευθείες θεωρούμε τις λεγόμενες 

γεωδαισιακές γραμμές της ίδιας επιφάνειας. Οι 

τελευταίες είναι το ανάλογο των ευθειών του 

(Ευκλειδείου) επιπέδου για μια επιφάνεια. Ακριβέστερα, μία γεωδαισιακή είναι η 

καμπύλη, η οποία έχει το μικρότερο μήκος από όλες τις καμπύλες που συνδέουν δύο 

σημεία, συνεπώς μετρά την απόσταση μεταξύ σημείων της επιφάνειας. Οι 

γεωδαισιακές της ψευδόσφαιρας είναι καμπύλες όπως η ℓ και οι δύο καμπύλες που 

περνούν από το P. Στο ίδιο σχήμα φαίνεται ότι από το σημείο P, που βρίσκεται εκτός 

της ℓ, διέρχονται περισσότερες της μιας ευθείες που δεν τέμνουν την ℓ. 

Όμως το μοντέλο αυτό δεν είναι ένα πλήρες μοντέλο της Υπερβολικής Γεωμετρίας, της 

Ευκλείδειας και της μη Ευκλείδειας Γεωμετρίας με την έννοια ότι δεν ισχύουν όλα τα 

αξιώματα της. 

Πράγματι, δεν ισχύει το αξίωμα 2, καθ᾿ όσον μια γεωδαισιακή, όπως η ℓ, δεν μπορεί να 

επεκταθεί «ομαλά» πάνω από τα σημεία επαφής των δύο χοανών. Με τον όρο ομαλά 

εννοούμε ότι η καμπύλη έχει εφαπτόμενες σε όλα τα σημεία της, πράγμα που δεν 

συμβαίνει στα σημεία επαφής των χοανών. Στα ίδια σημεία η επιφάνεια δεν διαθέτει 

εφαπτόμενα επίπεδα. Επίσης πρέπει να τονιστεί ότι κύκλοι όπως ο C του σχήματος δεν 

είναι γεωδαισιακές, όπως μπορεί να φανεί εκ πρώτης όψεως. Επομένως, η 



 

Εικόνα 4 Ο δίσκος Klein-

Beltrami 

 

 

Εικόνα 5 O δίσκος του Poincar'e 

 

ψευδόσφαιρα δεν αποδεικνύει τη συνέπεια της Υπερβολικής Γεωμετρίας. Αργότερα ο 

Hilbert απέδειξε ότι οι επιφάνειες αρνητικής καμπυλότητας δεν μπορούν να 

δημιουργήσουν μοντέλα της Υπερβολικής Γεωμετρίας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 

μοντέλο του Beltrami βόηθησε τη διάδοση της γεωμετρίας αυτής και την αναζήτηση 

ακριβέστερων μοντέλων. 

Τα πράγματα έγιναν απλούστερα με τον δίσκο των Klein-

Beltrami, που εμφανίζεται στο διπλανό σχήμα. Πρόκειται 

για το πρώτο πραγματικό μοντέλο της Υπερβολικής 

Γεωμετρίας, που προτάθηκε από τους δύο 

αναφερομένους μαθηματικούς (ανεξάρτητα ο ένας από 

τον άλλον) το 1871. Εδώ ως σημεία της Υπερβολικής 

Γεωμετρίας θεωρούμε τα σημεία του εσωτερικού του 

δίσκου και ως ευθείες τις (ανοιχτές) χορδές, δηλαδή τις 

χορδές χωρίς τα επί της περιφερείας άκρα τους. Προφανώς, από το σημείο P του 

σχήματος άγονται άπειρες παράλληλες προς τη χορδή AB (χωρίς τα σημεία A, B). Το 

μοντέλο αυτό χρησιμοποιείται επίσης για να αποδειχθεί ότι η Υπερβολική Γεωμετρία 

είναι υποσύστημα (Υπογεωμετρία) της Προβολικής Γεωμετρίας. Για την επαλήθευση 

του αξιώματος 2 εισάγεται ένας κατάλληλος τύπος για το μήκος της ευθείας, βάσει του 

οποίου αποδεικνύεται ότι, καθώς προχωρούμε προς τα άκρα μιας χορδής, το μήκος της 

απειρίζεται. Ομοίως ορίζονται με κατάλληλο τρόπο οι γωνίες (οπότε αποδεικνύεται ότι 

το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου είναι μικρότερο των 180ο).  

Ένα άλλο μοντέλο Υπερβολικής Γεωμετρίας αποτελεί ο 

δίσκος του Poincar´e. 

Στην περίπτωση αυτή ως σημεία θεωρούμε τα σημεία 

του εσωτερικού του δίσκου, ενώ ως ευθείες θεωρούμε 

του κύκλους που είναι κάθετοι στον κύκλο του δίσκου 

καθώς και τις διαμέτρους του πρώτου. Δυο κύκλοι 

λέγονται κάθετοι αν έχουν κάθετες εφαπτόμενες στα 

σημεία τομής τους. Η αξία του μοντέλου αυτού είναι 

ιστορικά σημαντική γιατί χρησιμοποιήθηκε για την απόδειξη της συνέπειας της 

Υπερβολικής Γεωμετρίας.  



Η ευκλείδεια γεωμετρία μαζί με την άρνηση του 5ου αξιώματος άλλαξε τον κόσμο των 

μαθηματικών και έτσι δημιουργήθηκαν οι μη Ευκλείδειες γεωμετρίες. Ωστόσο, 

αναδείχθηκαν μεγάλοι μαθηματικοί ενώ τόσο η υπερβολική όσο και η ελλειπτική 

έθεσαν το μαθηματικό υπόβαθρο στην θεωρία της σχετικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        Συμπεράσματα 

ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ – ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ – ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ  

          

Μέθοδος – Στόχοι 

           Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν: Α) ένα γραπτό ερωτηματολόγιο που περιείχε 

τέσσερις διακριτές ομάδες ερωτήσεων και Β) η διαχείριση των απαντήσεων από τις ομάδες. 

        Α) Αρχικά, μοιράστηκε το ερωτηματολόγιο που διατέθηκε για τις ανάγκες της έρευνας από 

τις ομάδες της εργασίας, στο οποίο τα παιδιά, αφού δηλώσουν το φύλο, την τάξη και την 

κατεύθυνση που θέλουν να ακολουθήσουν, θα έπρεπε στη συνέχεια να απαντήσουν σε 

ερωτήσεις εντεταγμένες στις εξής θεματικές ενότητες: α) Αρχαίοι Έλληνες και επιστήμες, β) 

Μαθηματικά, γ) Αρχιτεκτονική και αριθμός φ, δ) Κωνικές τομές. Αν και οι κλίμακες των 

απαντήσεων ήταν ποικίλες, η συχνότερη από αυτές ήταν οι εξής: i) Πολύ, ii) Αρκετά, iii) Λίγο, iv) 

Καθόλου. Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήσεις για τα 

μαθηματικά, μαθαίνοντας έτσι τις προτιμήσεις των μαθητών για το μάθημα, την αρχιτεκτονική, 

με στόχο να διαπιστώσουμε πιο από τα δύο φύλλα έχει περισσότερες γνώσεις στον 

συγκεκριμένο τομέα, τους αρχαίους Έλληνες, με γενικές ερωτήσεις επί του θέματος, και τέλος 

τις κωνικές τομές, με ενδιαφέροντα ερωτήματα για το GPS αλλά και για τις θετικές επιστήμες 

γενικότερα. Αξιοσημείωτο εδώ θα είναι το γεγονός της διαφοράς γνώσης στο θέμα από τη 

μικρότερη προς τη μεγαλύτερη τάξη. 

         Β) Μετά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οι ομάδες αποφάσισαν να διαχειριστούν, 

η καθεμία ξεχωριστά, τα δεδομένα των απαντήσεων και να τα επεξεργαστούν με σκοπό την 

σωστή και ακριβής ανάλυση των ποσοστών. Αφού έγινε η διαχείριση, σημειώθηκαν τα 

αποτελέσματα και βγήκαν τα συμπεράσματα των απαντήσεων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ανάλυση δεδομένων-αποτελέσματα 

Α’ Λυκείου  

   Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στη Α΄ Λυκείου ήταν 78. Με βάση το φύλλο τα παιδιά 

χωρίζονταν σε 31 αγόρια και 47 κορίτσια. Τέλος, οι πιθανές κατευθύνσεις των παιδιών ήταν: 23 

άτομα στη θεωρητική, 33 στη θετική και 22 στην τεχνολογική. 

     

(i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου, v =Δεν γνωρίζω) 

 

Στον παραπάνω πίνακα, η πλειοψηφία(70,5%),  τείνει να συμφωνεί πως η πίστη στον άνθρωπο 

και στις  ικανότητες του, ήταν ο άξονας σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων, ενώ μεγάλα 

ποσοστά(90%), εμφανίζονται στα επόμενα ερωτήματα, που έχουν σχέση με τη σύνδεση 

Αρχαίων Ελλήνων και επιστημών. 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 
  i. ii. iii. iv. 

4. Σας αρέσουν τα Μαθηματικά; 33 22 15 8 

42% 29% 19% 10% 

5. Η τεχνολογία  αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό. 

Συνέβαλαν τα μαθηματικά σε αυτό; 
38 33 6 1 

49% 42% 8% 1% 

6. Κάποιες τέχνες όπως η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική 

βασίζονται στα μαθηματικά; 
25 36 15 2 

32% 46% 19% 3% 

 (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου) 

Όσον αφορά τον τομέα των μαθηματικών, η έρευνα έδειξε τα εξής: μόνο σε 8 μαθητές (10%) 

δεν αρέσει καθόλου αυτή η επιστήμη, στο 19% του δείγματος αρέσουν λίγο τα μαθηματικά, 

ενώ η πλειοψηφία έχει θετική στάση απέναντι στα μαθηματικά (το 71%). Η θετική αυτή στάση 

γίνεται εμφανής και στην ερώτηση 5, όπου το 91% πιστεύει πως τα μαθηματικά συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και στην ερώτηση 6, όπου το 78% του δείγματος 

ενστερνίζεται την άποψη ότι οι τέχνες στηρίζονται στα μαθηματικά.  

 

Α 
ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  i. ii. iii. iv. v. 

1. 
Ποιο από τα παρακάτω νομίζετε ότι ταιριάζει 

περισσότερο στον τρόπο σκέψης των Αρχαίων 

Ελλήνων; 

16 7 55 - - 

20,5% 9% 70,5% - - 

2. 

Από τις ως τώρα γνώσεις σας, πιστεύετε ότι ο 
τρόπος σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων και οι 

μορφές πολιτικής οργάνωσης που ανέπτυξαν 

ευνόησαν την ανάπτυξη των επιστημών; 

34 36 6 1 1 

44% 46% 8% 1% 1% 

3. 
Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της Φλς & της Λογικής 

σχετιζόταν με την εξέλιξη των άλλων επιστημών, 

όπως τα Μαθ/κά, η Αρχ/κή, η Γλυπτική κ.α.; 

34 36 6 1 1 

44% 46% 8% 1% 1% 



 

Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΑΡΙΘΜΟΣ 

φ 
ΣΥΝΟΛΟ 

  i. ii. iii. iv. v. 

7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε πώς οι Αρχ. 

Έλληνες  θεμελίωσαν τις βάσεις για τη 

μετέπειτα αρχιτεκτονική; 

41 27 6 4 - 

52% 35% 8% 5% - 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον αριθμό φ και τις 
εφαρμογές του; 

4 7 20 47 - 

5% 9% 26% 60% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε πολλά κτίρια 

κεντρίζει το ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε με 

αυτή την άποψη; 

14 28 24 12 - 

18% 36% 31% 15% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) παίζει ρόλο στη 
σταθερότητα ενός κτιρίου; 

19 24 13 9 13 

24% 31% 17% 11% 17% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ εφαρμόζεται σε 

κτίρια της περιοχής μας; 
8 19 12 13 26 

11% 24% 15% 17% 33% 

7,8,9= (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου) 10,11= (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου, v 

=Δεν γνωρίζω) 

Η στατιστική ανάλυση του θέματος της Αρχιτεκτονικής, δείχνει πως το 87% των ατόμων είναι 

σύμφωνο με την άποψη που θέτει τους Αρχαίους Έλληνες ως θεμελιωτές της. Στην ερώτηση 8, 

το 60% δεν έχει ασχοληθεί με τον αριθμό φ, ενώ παράλληλα στις επόμενες ερωτήσεις που 

συνδέουν τη χρυσή τομή με τα κτίρια, τα ποσοστά είναι στις πρώτες σχετικά κλίμακες, με μόνη 

εξαίρεση την ερώτηση 11, όπου 26 άτομα(33%) δεν γνωρίζουν την εφαρμογή του φ στα κτίρια 

της περιοχή τους. 

Δ. ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
  i. ii. iii. iv. 
12. Γνωρίζετε κάποια είδη κωνικών τομών; 23 55 - - 

29% 71% - - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των κωνικών τομών τέθηκαν από: 26 6 46 - 

33% 8% 59% - 

14. Γνωρίζετε αν το σημερινό GPS δημιουργήθηκε βάσει κάποιων 

κωνικών τομών; 
45 33 - - 

58% 42% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS έχει διευκολύνει τη ζωή των 

ανθρώπων; 
48 21 6 3 

62% 27% 8% 3% 

16. Τέλος, συμφωνείτε με την άποψη ότι η καθημερινότητά μας 

επηρεάζεται από τις θετικές επιστήμες (ειδικά από τα Μαθ/κά); 
35 35 2 6 

45% 45% 2% 8% 

12,14 =(i =Ναι, ii =Όχι) 13 =(i =τους Πυθαγορείους, ii =την επιστήμη του 20ού αιώνα, iii =δεν γνωρίζω) 15 

=(i =σε μεγάλο βαθμό, ii =αρκετά, iii =λίγο, iv =καθόλου) 16 =( i =πολύ,  ii =αρκετά, iii =λίγο, iv =καθόλου) 

      Οι επόμενες ερωτήσεις αφορούσαν τις κωνικές τομές. Όπως ήταν λογικό, 55 

ερωτηθέντες(71%) απάντησαν πως δεν γνωρίζουν κάποια είδη τους, όπως επίσης μεγάλο 

ποσοστό(59%) δεν γνωρίζει από ποιους τέθηκε η θεωρία τους. Αντιθέτως, στις ερωτήσεις για το 

GPS, φάνηκαν οι αντιλήψεις των παιδιών για το σύγχρονο εργαλείο, οι οποίες ήταν θετικές. 

Τέλος, το 90%, συμφωνεί με την άποψη ότι η καθημερινότητά μας επηρεάζεται από τις  θετικές 

επιστήμες. 

 

Παρακάτω, ακολουθεί σύγκριση των απαντήσεων μεταξύ των αγοριών και των κοριτσιών της Α’ 

λυκείου. 



Α ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΑΓΟΡΙΑ                                     ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

1. 
Ποιο από τα παρακάτω νομίζετε ότι 

ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο σκέψης 

των Αρχαίων Ελλήνων; 

 

7 

 

1 

 

23 

   

9 

 

6 

 

32 

- - 

 

23% 

 

3% 

 

74% 

   

19% 

 

13% 

 

68% 

- - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις σας, πιστεύετε ότι 
ο τρόπος σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων και 

οι μορφές πολιτικής οργάνωσης που 

ανέπτυξαν ευνόησαν την ανάπτυξη των 
επιστημών; 

10 17 2 1 1 
 

24 

 

19 

 

4 

 

0 

 

0 

32% 55% 7% 3% 3% 
 

51% 

 

40% 

 

9% 

 

0% 

 

0% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της Φλς & της 
Λογικής σχετιζόταν με την εξέλιξη των 

άλλων επιστημών, όπως τα Μαθ/κά, η 

Αρχ/κή, η Γλυπτική κ.α.; 

7 19 4 0 1 
 

17 

 

24 

 

2 

 

0 

 

4 

23% 61% 13% 0% 3% 
 

36% 

 

51% 

 

4% 

 

0% 

 

9% 

 

Στην ερώτηση 1, η πλειοψηφία τόσο των αγοριών, όσο και των κοριτσιών πιστεύει πως η πίστη 

στον άνθρωπο και τις ικανότητες του ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο σκέψης των αρχαίων 

Ελλήνων, ενώ είναι περισσότερα τα κορίτσια(13%) σε σύγκριση με τα αγόρια(3%) που 

πιστεύουν πως η προσκόλληση σε θρησκευτικά δόγματα είναι αυτή που ταιριάζει περισσότερο. 

Στην ίδια κατηγορία είναι εμφανώς περισσότερα τα κορίτσια που υποστηρίζουν πως η 

ανάπτυξη των επιστημών στηρίζεται στους αρχαίους Έλληνες και πως διάφορες επιστήμες 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη της λογικής και της φιλοσοφίας. 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΓΟΡΙΑ                           ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 
4. Σας αρέσουν τα Μαθηματικά; 14 8 8 1 19 14 7 7 

45% 26% 26% 3% 40% 30% 15% 15% 

5. Η τεχνολογία  αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη 
ρυθμό. Συνέβαλαν τα μαθηματικά σε αυτό; 

15 13 3 0 23 20 3 1 

48% 42% 10% 0% 49% 43% 6% 2% 

6. Κάποιες τέχνες όπως η αρχιτεκτονική και η 
ζωγραφική βασίζονται στα μαθηματικά; 

11 13 5 2 14 23 10 0 

35% 42% 16% 7% 30% 49% 21% 0% 

 

Όσον αφορά στα μαθηματικά, είναι περίπου ίδιο το ποσοστό των αγοριών και των 

κοριτσιών(45% και 40% αντίστοιχα) που τους αρέσει το μάθημα, το ποσοστό που υποστηρίζει 

πως τα μαθηματικά συνέβαλλαν στην εξέλιξη της τεχνολογίας, καθώς και αυτό που πιστεύει 

πως οι τέχνες βασίζονται στην επιστήμη των μαθηματικών. 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

& ΑΡΙΘΜΟΣ φ 

             ΑΓΟΡΙΑ                                                 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

7. Από όσα γνωρίζετε, 
θεωρείτε πώς οι Αρχ. 

Έλληνες  θεμελίωσαν τις 

βάσεις για τη μετέπειτα 

αρχιτεκτονική; 

13 14 1 3 - 27 13 5 1 - 

42% 45% 3% 10% - 57% 28% 11% 2% - 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με 

τον αριθμό φ και τις 
εφαρμογές του; 

1 5 10 15 - 3 2 11 31 - 

3% 16% 32% 49% - 6% 4% 23% 67% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ 
σε πολλά κτίρια κεντρίζει το 

ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε 

με αυτή την άποψη; 

3 11 9 8 - 11 17 15 4 - 

10% 35% 29% 26% - 23% 36% 32% 9% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) 

παίζει ρόλο στη 
σταθερότητα ενός κτιρίου; 

7 11 3 7 3 12 13 10 2 10 

23% 35% 10% 23% 10% 26% 28% 21% 4% 21% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ 
εφαρμόζεται σε κτίρια της 

περιοχής μας; 

3 9 4 10 5 5 10 8 3 21 

10% 29% 13% 32% 16% 11% 21% 17% 6% 45% 

 

 Στις ερωτήσεις της επόμενης κατηγορίας, τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: το 87% και το 85% 

των αγοριών και των κοριτσιών αντίστοιχα υποστηρίζει πως οι αρχαίοι Έλληνες θεμελίωσαν τις 

βάσεις της αρχιτεκτονικής, ενώ είναι μικρό το ποσοστό και των δύο φύλων που έχει ασχοληθεί 

με τον αριθμό φ. Όσον αφορά στον αριθμό φ, ειδικότερα, είναι περισσότερα τα αγόρια που 

πιστεύουν πως δεν κεντρίζει το ανθρώπινο μάτι (26% έναντι 9% των κοριτσιών). Τόσο τα αγόρια 

(58%), όσο και τα κορίτσια(54%) θεωρούν πως η χρυσή τομή παίζει ρόλο στη σταθερότητα ενός 

κτιρίου, ενώ είναι πολύ περισσότερα τα κορίτσια (21 κορίτσια), έναντι των αγοριών (5 αγόρια), 

που απάντησαν πως δεν γνωρίζουν αν αυτή εφαρμόζεται στα κτίρια της περιοχής. 

Δ. ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΓΟΡΙΑ                                   ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 
12. Γνωρίζετε κάποια είδη κωνικών τομών;. 8 23 - - 15 32 - - 

26% 74% - - 32% 68% - - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των κωνικών 

τομών τέθηκαν από: 
8 6 17 - 18 0 29 - 

26% 19% 55% - 38% 0% 62% - 

14. Γνωρίζετε αν το σημερινό GPS 

δημιουργήθηκε βάσει κάποιων κωνικών 
τομών; 

18 13 - - 27 20 - - 

58% 42% - - 57% 43% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS έχει 
διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων; 

21 7 2 1 27 14 4 2 

68% 23% 6% 3% 57% 30% 9% 4% 

16. Τέλος, συμφωνείτε με την άποψη ότι η 

καθημερινότητά μας επηρεάζεται από τις 

θετικές επιστήμες (ειδικά από τα 
Μαθ/κά); 

13 15 0 3 22 20 2 3 

42% 48% 0% 10% 47% 43% 4% 6% 

 

Οι απαντήσεις των μαθητών στην κατηγορία των κωνικών τομών, δίνουν τα εξής 

αποτελέσματα: η πλειοψηφία των αγοριών (74%) δεν γνωρίζει κάποια είδη κωνικών τομών, 

όπως επίσης ούτε το 68% των κοριτσιών. Επιπλέον, τα περισσότερα αγόρια, αλλά και τα 

περισσότερα κορίτσια δεν γνωρίζουν από ποιους τέθηκαν οι βάσεις για την θεωρία των 

κωνικών τομών. Βλέπουμε, ακόμη πως είναι ίδιο το ποσοστό των δύο φύλων που γνωρίζει αν το 



GPS δημιουργήθηκε από τις κωνικές τομές (58%), καθώς και το ποσοστό 90% που συμφωνεί 

πως η καθημερινότητά μας επηρεάζεται από τις θετικές επιστήμες. 

 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v. 

1. Ποιο από τα παρακάτω νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο στον 

τρόπο σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων; 
6 5 11 - - 

27% 23% 50% - - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις σας, πιστεύετε ότι ο τρόπος σκέψης 

των Αρχαίων Ελλήνων και οι μορφές πολιτικής οργάνωσης που 

ανέπτυξαν ευνόησαν την ανάπτυξη των επιστημών; 

7 9 4 1 1 

32% 41% 18% 4,5% 4,5% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της Φλς & της Λογικής σχετιζόταν με 

την εξέλιξη των άλλων επιστημών, όπως τα Μαθ/κά, η Αρχ/κή, η 

Γλυπτική κ.α.; 

5 13 1 0 3 

23% 59% 4% 0% 14% 

 

Στη συνέχεια, ακολουθεί αξιολόγηση και σύγκριση των απαντήσεων που δόθηκαν από τα 

παιδιά της Ά λυκείου όλων των κατευθύνσεων. Βλέπουμε , πως οι περισσότεροι μαθητές 

πιστεύουν πως η πίστη στον άνθρωπο και τις ικανότητες του ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο 

σκέψης των αρχαίων Ελλήνων(70% των παιδιών της θεωρητικής, το 85% των παιδιών της 

θετικής και το 50% των μαθητών της τεχνολογικής κατεύθυνσης). Όσον αφορά στη δεύτερη 

ερώτηση, οι μαθητές της θετικής και της θεωρητικής κατεύθυνσης φαίνεται να συμφωνούν 

απόλυτα στο ότι ο τρόπος σκέψης των αρχαίων ευνόησε την ανάπτυξη των επιστημών (107% 

και 106%  αντίστοιχα απάντησαν θετικά). 

 

 

 

 

Α ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

& ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                                              ΘΕΤΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

1. Ποιο από τα παρακάτω 

νομίζετε ότι ταιριάζει 
περισσότερο στον τρόπο 

σκέψης των Αρχαίων 

Ελλήνων; 

7 0 16 - - 3 2 28 - - 

30% 0% 70% - - 9% 6% 85% - - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις 

σας, πιστεύετε ότι ο τρόπος 

σκέψης των Αρχαίων 
Ελλήνων και οι μορφές 

πολιτικής οργάνωσης που 

ανέπτυξαν ευνόησαν την 

ανάπτυξη των επιστημών; 

11 11 1 0 0 16 16 1 0 0 

48% 48% 4% 0% 0% 
48,5% 48,5% 3% 0% 0% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της 

Φλς & της Λογικής 
σχετιζόταν με την εξέλιξη 

των άλλων επιστημών, όπως 

τα Μαθ/κά, η Αρχ/κή, η 

Γλυπτική κ.α.; 

8 13 2 0 0 9 17 5 0 2 

35% 56% 9% 0% 0% 
27% 52% 15% 0% 6% 



Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ       ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                             ΘΕΤΙΚΗ                              ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ        

  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 

4. Σας αρέσουν τα 
Μαθηματικά; 

4 5 8 6 25 6 2 0 5 10 5 2 

17% 22% 35% 26% 76% 18% 6% 0% 23% 45% 23% 9% 

5. Η τεχνολογία  
αναπτύσσεται με 

ιλιγγιώδη ρυθμό. 

Συνέβαλαν τα 
μαθηματικά σε αυτό; 

12 9 2 0 17 14 2 0 9 10 2 1 

52% 39% 9% 0% 

 

52% 

 

42% 

 

6% 

 

0% 

 

41% 

 

45% 

 

9% 

 

5% 

6. Κάποιες τέχνες όπως η 
αρχιτεκτονική και η 

ζωγραφική βασίζονται 

στα μαθηματικά; 

8 11 3 1 
12 15 5 1 6 10 6 0 

35% 48% 13% 4% 37% 45% 15% 3% 27% 45% 27% 0% 

 
 

Στην κατηγορία ‘’μαθηματικά’’, το 94% των μαθητών της θετικής κατεύθυνσης απάντησαν πως 

τους αρέσουν τα μαθηματικά, όπως ήταν φυσικό,  το 68% της τεχνολογικής απάντησε το ίδιο, 

ενώ μικρότερο είναι το ποσοστό στην θεωρητική κατεύθυνση(39%). Βλέπουμε, από τις 

απαντήσεις, πως οι μαθητές, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης υποστηρίζουν πως η επιστήμη των 

μαθηματικών συμβάλλει στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό σε 

όλες τις κατευθύνσεις που πιστεύει πως οι τέχνες βασίζονται στα μαθηματικά(83%, 82% και 

72% σε θεωρητική, θετική και τεχνολογική αντίστοιχα). 

 

Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 

& ΑΡΙΘΜΟΣ φ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                                              ΘΕΤΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 
7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε 

πώς οι Αρχ. Έλληνες  

θεμελίωσαν τις βάσεις για τη 
μετέπειτα αρχιτεκτονική; 

 

15 6 2 0 - 21 9 2 1 - 
65% 26% 9% 0% - 64% 27% 6% 3% - 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον 

αριθμό φ και τις εφαρμογές 

του; 

2 1 16 14 - 2 4 10 17 - 
9% 4% 26% 61% - 6% 12% 30% 52% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ 

σε πολλά κτίρια κεντρίζει το 
ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε 

με αυτή την άποψη; 

2 8 8 5 - 9 12 7 5 - 
 

9% 

 

35% 

 

35% 

 

22% 

 

- 

 

27% 

 

37% 

 

21% 

 

15% 

 

- 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) 

παίζει ρόλο στη σταθερότητα 

ενός κτιρίου; 

5 8 7 0 3 8 13 3 0 9 
22% 35% 30% 0% 13% 24% 40% 10% 0% 27% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ 
εφαρμόζεται σε κτίρια της 

περιοχής μας; 

3 3 4 1 12 3 8 6 1 15 
13% 13% 17% 4% 52% 10% 24% 18% 3% 45% 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
  i. ii. iii. iv. v. 
7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε πώς οι Αρχ. Έλληνες  

θεμελίωσαν τις βάσεις για τη μετέπειτα αρχιτεκτονική; 
8 12 1 1 - 

36% 54% 5% 5% - 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον αριθμό φ και τις εφαρμογές 

του; 
2 3 8 9 - 

9% 14% 36% 41% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε πολλά κτίρια κεντρίζει το 4 8 8 2 - 



ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; 19% 36% 36% 9% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) παίζει ρόλο στη σταθερότητα 

ενός κτιρίου; 
8 4 4 0 6 

36% 19% 19% 0% 27% 
11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ εφαρμόζεται σε κτίρια της 

περιοχής μας; 
1 8 2 0 11 

5% 36% 9% 0% 50% 
 

Και στην κατηγορία της αρχιτεκτονικής, δεν υπάρχουν αποκλίσεις στις απαντήσεις των παιδιών 

των διαφορετικών κατευθύνσεων. Έτσι, το ίδιο ποσοστό, (90% περίπου) της θεωρητικής, της 

θετικής και της τεχνολογικής κατεύθυνσης είναι της άποψης πως οι αρχαίοι Έλληνες 

θεμελίωσαν τις βάσεις για την αρχιτεκτονική, ενώ λίγα είναι τα παιδιά που γνωρίζουν για τον 

αριθμό φ (μόλις το 11% της θεωρητικής, το 18% της θετικής και το 23% της τεχνολογικής). 

Υπάρχουν μαθητές και στις 3 κατευθύνσεις που δεν γνωρίζουν αν ο αριθμός φ παίζει ρόλο στη 

σταθερότητα ενός κτιρίου, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν αν αυτός εφαρμόζεται 

στα κτίρια της περιοχής μας (ποσοστό γύρω στο 50% και στις 3 κατευθύνσεις). 

Δ. ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ           ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                        ΘΕΤΙΚΗ 
  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 
12. Γνωρίζετε κάποια είδη κωνικών τομών; 6 17 - - 10 23 - - 

26% 74% - - 30% 70% - - 
13. Οι βάσεις για τη θεωρία των κωνικών 

τομών τέθηκαν από: 
8 2 13 - 11 1 21 - 

35% 8% 57% - 33% 3% 64% - 
14. Γνωρίζετε αν το σημερινό GPS 

δημιουργήθηκε βάσει κάποιων κωνικών 
τομών; 

13 10 - - 21 12 - - 
57% 43% - - 64% 36% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS έχει 

διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων; 
13 6 3 1 23 7 3 0 

57% 26% 13% 4% 70% 21% 9% 0% 
16. Τέλος, συμφωνείτε με την άποψη ότι η 

καθημερινότητά μας επηρεάζεται από 

τις θετικές επιστήμες (ειδικά από τα 

Μαθ/κά); 

9 11 1 2 18 14 0 1 
39% 48% 4% 9%  55% 42% 0% 3% 

               ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
  

 
i. ii. iii. iv. 

12. Γνωρίζετε κάποια είδη κωνικών τομών;. 7 15 - - 
32% 68% - - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των κωνικών τομών τέθηκαν 

από: 
6 3 13 - 

27% 14% 60% - 
14. Γνωρίζετε αν το σημερινό GPS δημιουργήθηκε βάσει 

κάποιων κωνικών τομών; 
11 11 - - 

50% 50% - - 
15. Στη σημερινή εποχή το GPS έχει διευκολύνει τη ζωή των 

ανθρώπων; 
12 7 2 1 

55% 32% 9% 5% 
16. Τέλος, συμφωνείτε με την άποψη ότι η καθημερινότητά 

μας επηρεάζεται από τις θετικές επιστήμες (ειδικά από τα 

Μαθ/κά); 

8 9 2 3 
36% 41% 9% 14% 

  

Στην επόμενη κατηγορία, η πλειοψηφία των μαθητών και των 3 κατευθύνσεων, δεν γνωρίζει 

είδη κωνικών τομών (74% της θεωρητικής, 70% της θετικής και 68% της τεχνολογικής 

κατεύθυνσης), καθώς επίσης ούτε από ποιους τέθηκαν οι βάσεις των κωνικών τομών. Βλέπουμε 

ακόμη, πως πάνω από τα μισά παιδιά και στις 3 κατευθύνσεις γνωρίζουν για το σημερινό GPS 

και τη συμβολή των κωνικών τομών σ' αυτό. Τέλος, το 87% της θεωρητικής, το 97% της θετικής 

και το 77% της τεχνολογικής κατεύθυνσης θεωρούν πως τα μαθηματικά, και γενικότερα οι 

θετικές επιστήμες, επηρεάζουν αρκετά έως πολύ την καθημερινότητά μας. 



1 =(i =τυφλή υπακοή σε ένα βασιλιά – απόλυτο άρχοντα, ii =αυστηρή προσκόλληση σε θρησκευτικά 

δόγματα, iii =πίστη στον άνθρωπο και τις ικανότητές του) (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου, v 

=Δεν γνωρίζω) 

    Β’ Λυκείου  

    Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στη Β’ Λυκείου ήταν 57. Με βάση το φύλλο τα παιδιά 

χωρίζονταν σε 21 αγόρια και 36 κορίτσια. Τέλος, όσον αφορά τις κατευθύνσεις, 19 άτομα 

επέλεξαν τη θεωρητική, 13 τη θετική και 25 την τεχνολογική. 

     Στο πρώτο ερώτημα φάνηκε ότι οι έφηβοι τείνουν να συμφωνούν με την άποψη ότι οι 

Αρχαίοι Έλληνες σκέπτονταν με βάση τον άνθρωπο και τις ικανότητες του(56%). Στο δεύτερο 

ερώτημα μια ισχυρή πλειοψηφία (84%) θεωρεί πως τα επιτεύγματα των Αρχαίων Ελλήνων 

ευνόησαν την ανάπτυξη των επιστημών. Στο τρίτο ερώτημα και πάλι μια μεγάλη μερίδα 

ατόμων(77%) συμφωνεί με την άποψη ότι η ανάπτυξη των τεχνών σχετιζόταν με την εξέλιξη των 

μετέπειτα επιστημών ή τεχνών. 

 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 
  i. ii. iii. iv. 

4. Σας αρέσουν τα Μαθηματικά; 21 11 12 13 

37% 19% 21% 23% 

5. Η τεχνολογία  αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό. Συνέβαλαν 

τα μαθηματικά σε αυτό; 
32 20 4 1 

56% 35% 7% 2% 

6. Κάποιες τέχνες όπως η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική 
βασίζονται στα μαθηματικά; 

17 24 15 1 

30% 42% 26% 2% 

   (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου) 

        Στην ερώτηση 4, διαπιστώθηκε μια αμφιλεγόμενη άποψη των παιδιών για τα Μαθηματικά. 

Το ποσοστό που υπερισχύει (56%) έχει να κάνει με την θετική τάση των ατόμων στο μάθημα, 

ωστόσο το 44% δείχνει το ακριβώς αντίθετο. Στις επόμενες δύο ερωτήσεις, οι οποίες 

σχετίζονται εξίσου με τα Μαθηματικά, δεν παρουσιάζεται μεγάλη αντίθεση απόψεων με τα 

ποσοστά 91% και 72% να επιβεβαιώνουν το γεγονός πως τα Μαθηματικά συνέβαλλαν στην 

εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και διαφόρων τεχνών. 

 

 

 

Α ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
  i. ii. iii. iv. v. 
1. Ποιο από τα παρακάτω νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο 

στον τρόπο σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων; 
19 6 32 - - 

33% 11% 56% - - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις σας, πιστεύετε ότι ο τρόπος σκέψης 

των Αρχαίων Ελλήνων και οι μορφές πολιτικής οργάνωσης 
που ανέπτυξαν ευνόησαν την ανάπτυξη των επιστημών; 

33 15 4 1 4 

58% 26% 7% 2% 7% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της Φλς & της Λογικής σχετιζόταν 
με την εξέλιξη των άλλων επιστημών, όπως τα Μαθ/κά, η 

Αρχ/κή, η Γλυπτική κ.α.; 

15 29 4 2 7 

26% 51% 7% 4% 12% 



Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΑΡΙΘΜΟΣ φ ΣΥΝΟΛΟ 

  i. ii. iii. iv. v. 
7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε πώς οι Αρχ. Έλληνες  

θεμελίωσαν τις βάσεις για τη μετέπειτα αρχιτεκτονική; 
31 22 3 1 - 

55% 39% 5% 1% - 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον αριθμό φ και τις εφαρμογές 

του; 
6 4 16 31 - 

10% 7% 28% 55% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε πολλά κτίρια κεντρίζει το 

ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; 
6 21 13 17 - 

10% 37% 23% 30% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) παίζει ρόλο στη σταθερότητα 
ενός κτιρίου; 

7 17 3 2 28 

12% 30% 5% 4% 49% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ εφαρμόζεται σε κτίρια της 
περιοχής μας; 

4 6 5 2 40 

7% 11% 9% 3% 70% 

7,8,9= (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου) 10,11= (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου, v 

=Δεν γνωρίζω) 

Όσον αφορά στον τομέα της αρχιτεκτονικής, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών 

(94%),υποστηρίζει πως οι αρχαίοι Έλληνες θεμελίωσαν τις βάσεις για τη μετέπειτα 

αρχιτεκτονική. Οι επόμενες 4 ερωτήσεις, αφορούν τον αριθμό φ και τις εφαρμογές του. Τα 

συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι πως πάνω από τα  μισά παιδιά της β’ 

λυκείου (54%) δεν έχουν ασχοληθεί με τον αριθμό φ και δεν γνωρίζουν για την εφαρμογή του 

στα κτίρια της περιοχής τους(70%), ούτε αν αυτός ο ίδιος παίζει ρόλο στη σταθερότητα ενός 

κτιρίου (49%). 

Δ. ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

  i. ii. iii. iv. 

12. Γνωρίζετε κάποια είδη κωνικών τομών; 31 26 - - 

54% 46% - - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των κωνικών τομών τέθηκαν από: 38 4 15 - 

67% 7% 26% - 

14. Γνωρίζετε αν το σημερινό GPS δημιουργήθηκε βάσει κάποιων κωνικών 

τομών; 
44 13 - - 

77 % 23% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS έχει διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων; 33 22 1 1 

58% 38% 2% 2% 

16. Τέλος, συμφωνείτε με την άποψη ότι η καθημερινότητά μας επηρεάζεται 

από τις θετικές επιστήμες (ειδικά από τα Μαθ/κά); 
32 17 6 2 

56% 30% 10% 4% 

12,14 =(i =Ναι, ii =Όχι) 13 =(i =τους Πυθαγορείους, ii =την επιστήμη του 20ού αιώνα, iii =δεν γνωρίζω) 15 

=(i =σε μεγάλο βαθμό, ii =αρκετά, iii =λίγο, iv =καθόλου) 16 =( i =πολύ,  ii =αρκετά, iii =λίγο, iv =καθόλου) 

 

     Στις επόμενες δύο ερωτήσεις, οι οποίες αφορούσαν τις κωνικές τομές, μία ανάμεικτη στάση 

διαπιστώθηκε, καθώς το 54% των ερωτηθέντων απάντησε πως έχει γνώση για το θέμα ενώ το 

67% απάντησε πως οι κωνικές τομές προήλθαν από τους Πυθαγόρειους. Στη συνέχεια, τα 

παιδιά φάνηκε να έχουν γνώση και καλή άποψη για το GPS με τα 77% και 57% να το 

αποδεικνύουν. Τέλος το 85% συμφωνεί ότι οι θετικές επιστήμες επηρεάζουν την 

καθημερινότητά μας.   

 

 



Α ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

             ΑΓΟΡΙΑ                                                  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

1. Ποιο από τα παρακάτω 

νομίζετε ότι ταιριάζει 
περισσότερο στον τρόπο 

σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων; 

6 1 14 - - 13 5 18 - - 

28% 5% 67% - - 36% 14% 50% - - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις σας, 

πιστεύετε ότι ο τρόπος σκέψης 

των Αρχαίων Ελλήνων και οι 

μορφές πολιτικής οργάνωσης 
που ανέπτυξαν ευνόησαν την 

ανάπτυξη των επιστημών; 

12 5 1 1 2 21 10 3 0 2 

57% 24% 5% 5% 9% 58% 28% 8% 0% 6% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της 

Φλς & της Λογικής σχετιζόταν 

με την εξέλιξη των άλλων 

επιστημών, όπως τα Μαθ/κά, η 
Αρχ/κή, η Γλυπτική κ.α.; 

6 7 2 2 4 9 22 2 0 3 

28% 33% 10% 

10

% 

19

% 25% 61% 6% 0% 8% 

 

   Στην πρώτη ομάδα ερωτήσεων συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες στις 

απαντήσεις μεταξύ των δύο φύλων. Έτσι, στην 1η ερώτηση  το 67% των αγοριών, όπως και το 

50% των κοριτσιών θεωρεί ότι ο τρόπος σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων στηριζόταν στις 

ανθρώπινες ικανότητες. Η μόνη διαφορά εντοπίζεται στην τρίτη ερώτηση όπου τα αγόρια 

φαίνεται ότι έχουν λιγότερες γνώσεις αφού το 19% απάντησε πως δεν γνωρίζει αν η ανάπτυξη 

των τεχνών σχετιζόταν με την εξέλιξη άλλων επιστημών σε αντίθεση με τα κορίτσια (8%). 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ              ΑΓΟΡΙΑ                                                  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 

4. Σας αρέσουν τα 

Μαθηματικά; 
12 3 3 3 9 8 9 10 

58% 14% 14% 14% 25% 22% 25% 28% 

5. Η τεχνολογία  

αναπτύσσεται με 

ιλιγγιώδη ρυθμό. 

Συνέβαλαν τα 
μαθηματικά σε αυτό; 

12 8 0 1 20 12 4 0 

57% 38% 0% 5% 56% 33% 11% 0% 

6. Κάποιες τέχνες όπως η 
αρχιτεκτονική και η 

ζωγραφική βασίζονται 

στα μαθηματικά; 

8 7 5 1 9 17 10 0 

38% 33% 24% 5% 25% 47% 28% 0% 

 

    Στον τομέα των Μαθηματικών,  αγόρια  και κορίτσια τείνουν να είναι θετικά στις απαντήσεις 

τους. Αυτό διαπιστώνεται στην ερώτηση 5, όπου το 95% και το 89% για αγόρια και κορίτσια 

αντίστοιχα, συμφωνεί στη συμβολή των μαθηματικών στην εξέλιξη της τεχνολογίας. Το ίδιο 

συμβαίνει και στην 6η ερώτηση, με τα αρνητικά ποσοστά να παρουσιάζουν μικρή άνοδο(29% 

και 28%). Αντίθετα, στην 4η ερώτηση, φαίνεται η διαφορά μεταξύ των δύο φύλων με τα 

κορίτσια να έχουν μοιρασμένη στάση απέναντι στα Μαθηματικά. 

 

 

 

 



Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & 

ΑΡΙΘΜΟΣ φ 

             ΑΓΟΡΙΑ                                                    ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε 

πώς οι Αρχ. Έλληνες  
θεμελίωσαν τις βάσεις για τη 

μετέπειτα αρχιτεκτονική; 

10 9 1 1 - 21 13 2 0 - 

48% 42% 5% 5% - 58% 36% 6% 0% - 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον 

αριθμό φ και τις εφαρμογές 

του; 

4 1 4 12 - 2 3 12 19 - 

19% 5% 19% 57% - 6% 8% 

33

% 

53

% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε 

πολλά κτίρια κεντρίζει το 

ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε 
με αυτή την άποψη; 

3 10 0 8 - 3 11 13 9 - 

14% 48% 0% 38% - 8% 31% 

36

% 

25

% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) 
παίζει ρόλο στη σταθερότητα 

ενός κτιρίου; 

2 5 1 2 11 5 12 2 0 17 

9% 24% 5% 10% 52% 14% 33% 6% 0% 47% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ 

εφαρμόζεται σε κτίρια της 

περιοχής μας; 

2 2 2 2 13 2 4 3 0 27 

10% 10% 10% 10% 60% 6% 11% 8% 0% 75% 

 

Στην 7η ερώτηση οι απαντήσεις ήταν θετικές με ποσοστά 90% για τα αγόρια και 94% για τα 

κορίτσια, να είναι στις πρώτες κλίμακες των απαντήσεων. Στις επόμενες ερωτήσεις οι οποίες 

σχετίζονται με τον αριθμό φ, τα παιδιά και των δύο φύλων είχαν άγνοια πάνω στο θέμα, με τα 

αρνητικά  ποσοστά να υπερισχύουν, στις ερωτήσεις 8 (76% για τα αγόρια και 89% για τα 

κορίτσια) και 9. Τέλος, το ίδιο και πιο έντονο εντοπίζεται το φαινόμενο και στις ερωτήσεις που 

αφορούν το φ και τα κτίρια(52% και 47% στην ερώτηση 10, 60% και 75% στην ερώτηση 11). 

Δ. ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΓΟΡΙΑ                                     ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 

12. Γνωρίζετε κάποια είδη 

κωνικών τομών; 
12 9 - - 19 17 - - 

57% 43% - - 53% 47% - - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των 

κωνικών τομών τέθηκαν από: 
11 2 8 - 27 2 7 - 

52% 10% 38% - 75% 6% 19% - 

14. Γνωρίζετε αν το σημερινό 

GPS δημιουργήθηκε βάσει 

κάποιων κωνικών τομών; 

17 4 - - 27 9 - - 

81% 19% - - 75% 25% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS 

έχει διευκολύνει τη ζωή των 

ανθρώπων; 

13 6 1 1 20 16 0 0 

62% 28% 5% 5% 56% 44% 0% 0% 

16. Τέλος, συμφωνείτε με την 

άποψη ότι η καθημερινότητά 
μας επηρεάζεται από τις 

θετικές επιστήμες (ειδικά από 

τα Μαθ/κά); 

11 7 2 1 21 10 4 1 

52% 33% 10% 5% 58% 28% 11% 3% 

 

 Στην τελευταία κατηγορία, η οποία αφορά τις κωνικές τομές, μεγαλύτερο ήταν το θετικό 

ποσοστό και στα δυο φύλλα, στις ερωτήσεις 12 και 14,με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στην 

απάντηση πως οι κωνικές τομές συνέβαλλαν στη δημιουργία του GPS(81%,75%). Επίσης, 

αμφότερη είναι η στάση και στη 13η ερώτηση, με τα παιδιά να συμφωνούν πως οι βάσεις των 

κωνικών τομών τέθηκαν από τους Πυθαγορείους. Τέλος, παρόμοια κατάσταση επικρατεί και 

στις δύο επόμενες ερωτήσεις, με τα κορίτσια να είναι πιο απόλυτα, στην ερώτηση 15(100%). 

 



 

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v. 

1. Ποιο από τα παρακάτω νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο στον 

τρόπο σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων; 
10 1 14 - - 

40% 4% 56% - - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις σας, πιστεύετε ότι ο τρόπος σκέψης 

των Αρχαίων Ελλήνων και οι μορφές πολιτικής οργάνωσης που 

ανέπτυξαν ευνόησαν την ανάπτυξη των επιστημών; 

12 6 3 1 3 

48% 24% 12% 4% 12% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της Φλς & της Λογικής σχετιζόταν με 

την εξέλιξη των άλλων επιστημών, όπως τα Μαθ/κά, η Αρχ/κή, η 

Γλυπτική κ.α.; 

3 13 3 1 5 

12% 52% 12% 4% 20% 

 

Στην 1η ερώτηση η πλειοψηφία των παιδιών  και στις  τρείς κατευθύνσεις θεωρούν πως οι 

Αρχαίοι Έλληνες σκέπτονταν με βάση την πίστη στον άνθρωπο και στις  ικανότητες του(53% στη 

θεωρητική,62% στη θετική και 56% στην τεχνολογική) , ενώ στην επόμενη ερώτηση, κυριαρχούν 

μεγάλα ποσοστά στις θετικές επιλογές, με το 92% στην θετική κατεύθυνση να το επιβεβαιώνει. 

Ίδια κατάσταση επικρατεί και στην 3η ερώτηση, με τη μόνη διαφορά να εμφανίζεται στην 

τεχνολογική κατεύθυνση, όπου το 20% των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει αν η ανάπτυξη των 

τεχνών σχετιζόταν με την εξέλιξη άλλων επιστημών. 

 

 

 

 

 

Α ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

& ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                                              ΘΕΤΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

1. Ποιο από τα παρακάτω 

νομίζετε ότι ταιριάζει 
περισσότερο στον τρόπο 

σκέψης των Αρχαίων 

Ελλήνων; 

7 2 10 - - 3 2 8 - - 

37% 10% 53% - - 23% 15% 62% - - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις 

σας, πιστεύετε ότι ο τρόπος 

σκέψης των Αρχαίων 
Ελλήνων και οι μορφές 

πολιτικής οργάνωσης που 

ανέπτυξαν ευνόησαν την 

ανάπτυξη των επιστημών; 

12 5 1 0 1 7 5 1 0 0 

63% 27% 5% 0% 5% 
 54% 38% 8% 0% 0% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της 

Φλς & της Λογικής 
σχετιζόταν με την εξέλιξη 

των άλλων επιστημών, όπως 

τα Μαθ/κά, η Αρχ/κή, η 

Γλυπτική κ.α.; 

6 10 0 1 2 6 6 1 0 0 

31% 54% 0% 5% 10% 
46% 46% 8% 0% 0% 



Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ

Α 

      ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                             ΘΕΤΙΚΗ                              ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ        

  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 

4. Σας αρέσουν τα 

Μαθηματικά; 
0 2 8 9 9 3 0 1 11 7 4 3 

0% 11% 

42

% 47% 69% 23% 0% 8% 44% 

28

% 

16

% 

12

% 

5. Η τεχνολογία  
αναπτύσσεται με 

ιλιγγιώδη ρυθμό. 

Συνέβαλαν τα 

μαθηματικά σε αυτό; 

8 8 3 0 12 1 0 0 13 9 2 1 

42

% 42% 

16

% 0% 92% 8% 0% 0% 52% 

36

% 8% 4% 

6. Κάποιες τέχνες όπως 

η αρχιτεκτονική και η 
ζωγραφική 

βασίζονται στα 

μαθηματικά; 

6 7 6 0 6 7 0 0 4 13 7 1 

31

% 38% 

31

% 0% 46% 54% 0% 0% 16% 

52

% 

28

% 4% 

 

Όπως ήταν λογικό, στην πρώτη ερώτηση σχεδόν όλοι οι μαθητές της Θεωρητικής απάντησαν 

πως δεν τους αρέσουν τα μαθηματικά(89%). Αντιθέτως, οι μαθητές των άλλων δύο 

κατευθύνσεων, είχαν άλλη άποψη με τα ποσοστά 92% και 72% να το επιβεβαιώνουν. Στη 

συνέχεια, οι απαντήσεις είναι αρκετά θετικές με μεγάλα ποσοστά στην ερώτηση 5(84% για τη 

θεωρητική,100% για τη θετική και 88% για τη τεχνολογική) και 6. Έτσι, οι μαθητές όλων των 

κατευθύνσεων αναγνωρίζουν τη σημασία των μαθηματικών για την εξέλιξη της τεχνολογίας και 

των τεχνών. 

 

Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & 

ΑΡΙΘΜΟΣ φ 
         
               ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                             ΘΕΤΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε πώς 

οι Αρχ. Έλληνες  θεμελίωσαν τις 
βάσεις για τη μετέπειτα 

αρχιτεκτονική; 

14 5 0 0 - 10 2 1 0 - 

74

% 

26

% 0% 0% - 77% 

15

% 8% 0% - 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον 

αριθμό φ και τις εφαρμογές του; 
0 3 3 13 - 2 0 10 1 - 

0% 

16

% 16% 68% - 15% 0% 77% 8% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε 

πολλά κτίρια κεντρίζει το 
ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε με 

αυτή την άποψη; 

0 5 8 6 - 3 8 2 0 - 

0% 

26

% 42% 32% - 23% 

62

% 15% 0% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) 

παίζει ρόλο στη σταθερότητα 

ενός κτιρίου; 

3 6 1 9 0 3 8 2 0 0 

16

% 

32

% 5% 47% 0% 23% 

62 

% 15% 0% 0% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ 

εφαρμόζεται σε κτίρια της 

περιοχής μας; 

2 2 1 0 14 1 1 2 0 9 

11

% 

11

% 5% 0% 

73

% 8% 8% 15% 0% 

69

% 

 

 

 

 



                       ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
  i. ii. iii. iv. v. 

7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε πώς οι Αρχ. 
Έλληνες  θεμελίωσαν τις βάσεις για τη 

μετέπειτα αρχιτεκτονική; 

8 13 2 2 - 

32% 52% 8% 8% - 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον αριθμό φ και 

τις εφαρμογές του; 
4 1 5 15 - 

16% 4% 20% 60% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε πολλά κτίρια 

κεντρίζει το ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε με 
αυτή την άποψη; 

3 6 6 10 - 

12% 24% 24% 40% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) παίζει ρόλο στη 
σταθερότητα ενός κτιρίου; 

1 6 2 2 14 

4% 24% 8% 8% 56% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ εφαρμόζεται σε 

κτίρια της περιοχής μας; 
0 3 2 2 18 

0% 12% 8% 8% 72% 

 

Στην ομάδα της αρχιτεκτονικής, στην 7η ερώτηση μικρά ποσοστά (0%,8% και 16%) διαφωνούν 

με την άποψη ότι οι Αρχαίοι Έλληνες συνέβαλλαν στη εξέλιξη της αρχιτεκτονικής. Στις επόμενες 

ερωτήσεις, πολλά άτομα δεν έχουν ασχοληθεί με τον αριθμό φ (γύρω στο 80% σε όλες τις 

κατευθύνσεις) και επίσης στην ερώτηση 9 τα άτομα της θεωρητικής και της τεχνολογικής 

τείνουν να συμφωνούν, ενώ το 56% της τεχνολογικής κατεύθυνσης δεν γνωρίζει αν ο αριθμός φ 

παίζει ρόλο στην σταθερότητα ενός κτιρίου. Τέλος, στην ερώτηση 11, διαπιστώνεται ομοιότητα 

των τριών κατευθύνσεων, με τα ποσοστά να κυμαίνονται στο 70%. 

 

Δ. ΚΩΝΙΚΕΣ 

ΤΟΜΕΣ 

               ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                                      ΘΕΤΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 

12. Γνωρίζετε κάποια 
είδη κωνικών 

τομών;. 

10 9 - - 10 3 - - 

53% 47% - - 77% 23% - - 

13. Οι βάσεις για τη 

θεωρία των 

κωνικών τομών 

τέθηκαν από: 

9 1 9 - 11 0 2 - 

47% 6% 47% - 85% 0% 15% - 

14. Γνωρίζετε αν το 

σημερινό GPS 
δημιουργήθηκε 

βάσει κάποιων 

κωνικών τομών; 

8 11 - - 7 6 - - 

42% 58% - - 54% 46% - - 

15. Στη σημερινή εποχή 

το GPS έχει 
διευκολύνει τη ζωή 

των ανθρώπων; 

9 10 0 0 9 4 0 0 

47% 53% 0% 0% 69% 31% 0% 0% 

16. Τέλος, συμφωνείτε 

με την άποψη ότι η 

καθημερινότητά μας 

επηρεάζεται από τις 
θετικές επιστήμες 

(ειδικά από τα 

Μαθ/κά); 

6 8 5 0 11 1 1 0 

32% 42% 26% 0% 

 

84% 8% 8% 0% 

               ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
  

 
i. ii. iii. iv. 

12. Γνωρίζετε κάποια είδη κωνικών τομών;. 13 12 - - 

52% 48% - - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των κωνικών τομών 8 3 14 - 



τέθηκαν από: 32% 12% 56% - 

14. Γνωρίζετε αν το σημερινό GPS δημιουργήθηκε 

βάσει κάποιων κωνικών τομών; 
14 11 - - 

56% 44% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS έχει διευκολύνει τη 
ζωή των ανθρώπων; 

15 8 1 1 

60% 32% 4% 4% 

16. Τέλος, συμφωνείτε με την άποψη ότι η 

καθημερινότητά μας επηρεάζεται από τις 

θετικές επιστήμες (ειδικά από τα Μαθ/κά); 

13 9 1 2 

52% 36% 4% 8% 

 

    Στις ερωτήσεις που αφορούσαν τις κωνικές τομές, τα περισσότερα παιδιά της θετικής 

κατεύθυνσης απάντησαν πως γνωρίζουν κάποια είδη(77%), σε αντίθεση με τις άλλες 

κατευθύνσεις όπου τα ποσοστά ήταν περίπου ίδια στις σχετικές επιλογές. Επίσης, προκαλεί 

εντύπωση το γεγονός πως, μεγάλος αριθμός ατόμων δεν γνωρίζει από ποιους τέθηκαν οι 

κωνικές τομές. Όσον αφορά τις δύο επόμενες ερωτήσεις, το ποσοστό 58% στη θεωρητική δεν 

γνωρίζει τη σχέση του GPS με τις κωνικές τομές, ενώ στην ερώτηση 15 οι δύο πρώτες κλίμακες 

υπερισχύουν στις προτιμήσεις, πράγμα που συμβαίνει και στην τελευταία ερώτηση (88%).       

  

Γ’ Λυκείου 

Τα ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στη Γ’ Λυκείου ήταν 72. Με βάση το φύλλο τα παιδιά 

χωρίζονταν σε 32 αγόρια και 40 κορίτσια. Τέλος, όσον αφορά τις κατευθύνσεις, 17 άτομα 

επέλεξαν τη θεωρητική, 5 τη θετική και 50 την τεχνολογική. 

Α ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
  i. ii. iii. iv. v. 

1. Ποιο από τα παρακάτω νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο 

στον τρόπο σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων; 
10 12 50 - - 

14% 17% 69% - - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις σας, πιστεύετε ότι ο τρόπος 
σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων και οι μορφές πολιτικής 

οργάνωσης που ανέπτυξαν ευνόησαν την ανάπτυξη των 

επιστημών; 

35 34 2 0 0 

49% 47% 4% 0% 0% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της Φλς & της Λογικής 

σχετιζόταν με την εξέλιξη των άλλων επιστημών, όπως τα 

Μαθ/κά, η Αρχ/κή, η Γλυπτική κ.α.; 

31 23 11 2 4 

43% 32% 15% 4% 6% 

1 =(i =τυφλή υπακοή σε ένα βασιλιά – απόλυτο άρχοντα, ii =αυστηρή προσκόλληση σε θρησκευτικά 

δόγματα, iii =πίστη στον άνθρωπο και τις ικανότητές του) (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου, v 

=Δεν γνωρίζω) 

Η στατιστική ανάλυση στην α’ ομάδα ερωτήσεων, ήταν η εξής: Μεγάλη πλειοψηφία,(69%) των 

εφήβων θεωρεί πως η πίστη στον άνθρωπο και στις ικανότητές του ταιριάζει περισσότερο στον 

τρόπο σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων. Στις επόμενες δύο ερωτήσεις, τα ποσοστά που 

υπερίσχυαν ήταν αυτά στις πρώτες κλίμακες του πίνακα, με μια μικρή ποσότητα παιδιών(6%) 

να μην γνωρίζει αν η ανάπτυξη ορισμένων τεχνών σχετιζόταν με την εξέλιξη άλλων επιστημών.    

 

 

 



Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ 

  i. ii. iii. iv. 
4. Σας αρέσουν τα Μαθηματικά; 23 19 8 22 

32% 36% 9% 31% 

5. Η τεχνολογία  αναπτύσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό. Συνέβαλαν τα 

μαθηματικά σε αυτό; 
39 24 8 1 

54% 33% 11% 2% 

6. Κάποιες τέχνες όπως η αρχιτεκτονική και η ζωγραφική βασίζονται 

στα μαθηματικά; 
24 35 13 1 

33% 49% 18% 2% 

(i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου) 

 

Στην κατηγορία των Μαθηματικών, οι απαντήσεις ήταν σε μεγάλο βαθμό θετικές. Πιο 

συγκεκριμένα, 42 παιδιά(62%) απάντησαν πως τους αρέσουν πολύ και αρκετά το μάθημα, ενώ 

στην επόμενη ερώτηση το 54% συνδέει τη σχέση μαθηματικών και τεχνολογίας και τέλος το 

μεγάλο ποσοστό(82%) θεωρεί πως κάποιες τέχνες βασίζονται στα Μαθηματικά. 

 

Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΑΡΙΘΜΟΣ φ ΣΥΝΟΛΟ 
  i. ii. iii. iv. v. 

7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε πώς οι Αρχ. Έλληνες  

θεμελίωσαν τις βάσεις για τη μετέπειτα αρχιτεκτονική; 
43 27 1 1 - 

59% 37% 2% 2% - 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον αριθμό φ και τις εφαρμογές του; 4 12 23 33 - 

6% 16% 32% 46% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε πολλά κτίρια κεντρίζει το 

ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη; 
9 30 25 8 - 

12% 42% 35% 11% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) παίζει ρόλο στη σταθερότητα ενός 

κτιρίου; 
25 25 3 1 18 

35% 35% 3% 2% 25% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ εφαρμόζεται σε κτίρια της περιοχής 

μας; 
4 9 14 1 44 

6% 12% 19% 2% 61% 

7,8,9= (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου) 10,11= (i =Πολύ, ii =Αρκετά, iii =Λίγο, iv =Καθόλου, v 

=Δεν γνωρίζω) 

Στην επόμενη κατηγορία, στην ερώτηση 7, μεγάλο ποσοστό(59%), θεωρεί πως οι αρχαίοι 

Έλληνες έθεσαν τις βάσεις για τη μετέπειτα αρχιτεκτονική. Όσον αφορά τις επόμενες  

ερωτήσεις, 33 παιδιά(46%) δεν έχουν ασχοληθεί με τον αριθμό φ, ενώ, το 54% των 

ερωτηθέντων συμφωνεί με την άποψη ότι η εμφάνιση αυτού σε πολλά κτίρια κεντρίζει το 

ανθρώπινο μάτι. Τέλος, στις ερωτήσεις που συνδέουν το φ με τα κτίρια, 70% απάντησε πως 

αυτός παίζει ρόλο στη σταθερότητα ενός κτιρίου, ενώ αντιθέτως, το 61% δεν γνωρίζει την 

εφαρμογή του στα κτίρια της περιοχής μας.  

 

Δ. ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 
  i. ii. iii. iv. 

12. Γνωρίζετε κάποια είδη κωνικών τομών; 52 20 - - 

72% 28% - - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των κωνικών τομών τέθηκαν από: 35 4 33 - 

49% 6% 45% - 

14. Γνωρίζετε αν το σημερινό GPS δημιουργήθηκε βάσει κάποιων 34 37 - - 



κωνικών τομών; 47% 53% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS έχει διευκολύνει τη ζωή των 

ανθρώπων; 
31 27 4 0 

43% 51% 6% 0% 

16. Τέλος, συμφωνείτε με την άποψη ότι η καθημερινότητά μας 

επηρεάζεται από τις θετικές επιστήμες (ειδικά από τα Μαθ/κά); 
29 32 5 6 

40% 44% 7% 9% 

12,14 =(i =Ναι, ii =Όχι) 13 =(i =τους Πυθαγορείους, ii =την επιστήμη του 20ού αιώνα, iii =δεν γνωρίζω) 15 

=(i =σε μεγάλο βαθμό, ii =αρκετά, iii =λίγο, iv =καθόλου) 16 =( i =πολύ,  ii =αρκετά, iii =λίγο, iv =καθόλου) 

Στην κατηγορία των κωνικών τομών, το 72% των εφήβων, γνωρίζει κάποια είδη τους, ενώ το 49% 

πιστεύει ότι οι θεωρία τους τέθηκε από τους Πυθαγορείους. Στις επόμενες δύο ερωτήσεις, που 

αφορούν το GPS, το 53% δεν γνωρίζει αν αυτό δημιουργήθηκε βάσει κάποιων κωνικών τομών 

και το 94% πιστεύει πως το GPS έχει διευκολύνει την σύγχρονη ζωή, ενώ μεγάλο ποσοστό(84%) 

στην τελευταία ερώτηση συμφωνεί με την άποψη ότι η καθημερινότητά μας επηρεάζεται από 

τις θετικές επιστήμες. 

 

Α ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

             ΑΓΟΡΙΑ                                                  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

1. Ποιο από τα παρακάτω 

νομίζετε ότι ταιριάζει 

περισσότερο στον τρόπο 
σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων; 

5 7 20 - - 5 5 30     -    - 

16% 22% 62% - - 12,5

% 

12,5

% 

75%     -     - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις σας, 
πιστεύετε ότι ο τρόπος σκέψης 

των Αρχαίων Ελλήνων και οι 

μορφές πολιτικής οργάνωσης 

που ανέπτυξαν ευνόησαν την 
ανάπτυξη των επιστημών; 

12 18 1 0 1 23 16 1 0 0 

38% 56% 3% 0% 3% 57,5

% 

40% 2,5

% 

0% 0% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της 
Φλς & της Λογικής σχετιζόταν 

με την εξέλιξη των άλλων 

επιστημών, όπως τα Μαθ/κά, η 

Αρχ/κή, η Γλυπτική κ.α.; 

12 12 5 1 2 19 11 6 1 2 

38% 37% 16% 3% 6% 47,5

% 

27,5

% 

15% 2,5

% 

7,5

% 

 

Στην πρώτη κατηγορία, τα δύο φύλα τείνουν να συμφωνούν στην 1η ερώτηση, με το 62% και 

75%, σε αγόρια και κορίτσια αντίστοιχα να θεωρεί πως οι Αρχαίοι Έλληνες σκέπτονταν με βάση 

τις ανθρώπινες ικανότητες. Ίδια περίπου κατάσταση και στις δύο επόμενες ερωτήσεις, με 

υψηλά ποσοστά(94% για τα αγόρια και 97,5% για τα κορίτσια) στην 2η ερώτηση όπως επίσης και 

στην 3η ερώτηση, όπου το 75% για τα αγόρια και κορίτσια γνωρίζει αν η ανάπτυξη ορισμένων 

τεχνών σχετιζόταν με την εξέλιξη και άλλων επιστημών. 

   

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ                  ΑΓΟΡΙΑ                                                  ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 

4. Σας αρέσουν τα 

Μαθηματικά; 
15 9 3 5 8 10 5 17 

47% 28% 9% 16% 20% 25% 12,5% 42,5% 

5. Η τεχνολογία  
αναπτύσσεται με 

ιλιγγιώδη ρυθμό. 

Συνέβαλαν τα 

μαθηματικά σε αυτό; 

18 12 2 0 21 12 6 1 

56% 38% 6% 0% 52,5% 30% 15% 2,5% 

6. Κάποιες τέχνες όπως η 11 15 5 1 13 18 8 0 



αρχιτεκτονική και η 

ζωγραφική βασίζονται 

στα μαθηματικά; 

34% 47% 16% 3% 35% 45% 20% 0% 

 

Στην κατηγορία ‘’Μαθηματικά’’, αγόρια και κορίτσια δείχνουν να συμφωνούν στις ερωτήσεις 5 

και 6, με μεγάλα ποσοστά στις πρώτες κλίμακες των απαντήσεων. Έτσι, 94% των αγοριών και 

82,5% των κοριτσιών, πιστεύουν πως τα μαθηματικά συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της 

τεχνολογίας και επίσης πως κάποιες τέχνες βασίζονται σε αυτά. (ποσοστό περίπου 80% και στα 

δύο φύλα). Αντιθέτως, υπάρχει διαφωνία στην 1η ερώτηση, με τα αγόρια να αρέσκονται 

περισσότερο το μάθημα(75%).   

 

 

 

Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & 

ΑΡΙΘΜΟΣ φ 

             ΑΓΟΡΙΑ                                                    ΚΟΡΙΤΣΙΑ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε 

πώς οι Αρχ. Έλληνες  

θεμελίωσαν τις βάσεις για τη 

μετέπειτα αρχιτεκτονική; 

20 10 1 1 - 23 17 0 0   - 

64% 30% 3% 3% - 57,5

% 

42,5

% 

0% 0%  

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον 

αριθμό φ και τις εφαρμογές 
του; 

2 8 11 11 - 2 4 12 22     - 

6% 25% 34% 34% - 5% 10% 30

% 

55

% 

 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε 
πολλά κτίρια κεντρίζει το 

ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε 

με αυτή την άποψη; 

3 16 8 5 - 6 14 17 3     - 

9% 50% 25% 16% - 15% 35% 42,

5% 

7,5

% 

- 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) 

παίζει ρόλο στη σταθερότητα 

ενός κτιρίου; 

14 8 3 0 - 11 17 0 1 11 

44% 25% 9% 0% 7% 27,5

% 

42,5

% 

0% 2,5

% 

27,5

% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ 
εφαρμόζεται σε κτίρια της 

περιοχής μας; 

2 5 7 0 22 2 4 7 1 26 

6% 16% 22% 0% 56% 5% 10% 17,

5% 

2,5

% 

65% 

 

Στη γ’ κατηγορία ερωτήσεων, στη 7η ερώτηση παρατηρήθηκε σχετική ομοφωνία των δύο 

φύλων(94% στα αγόρια και 100% στα κορίτσια). Όσον αφορά τις επόμενες ερωτήσεις, που είναι 

σχετικές με τον αριθμό φ, το 34% των αγοριών όπως και το 55% των κοριτσιών δεν έχει 

ασχοληθεί καθόλου με αυτόν, ενώ στην επόμενη ερώτηση, τα αγόρια θεωρούν πως αυτός 

εντοπίζεται εύκολα στα κτίρια σε αντίθεση με τα κορίτσια. Τέλος, τα δύο φύλα συμφωνούν πως 

η χρυσή τομή παίζει ρόλο στη σταθερότητα ενός κτιρίου και αμφότερα δεν γνωρίζουν για την 

εφαρμογή του στα κτίρια της περιοχής τους(56% & 65%).     

Δ. ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΑΓΟΡΙΑ                                     ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 

12. Γνωρίζετε κάποια είδη 

κωνικών τομών; 
25 7 - - 27 13    -    - 

78% 22% - - 67,5% 32,5

% 

   -    - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των 21 1 10 - 14 3 23  



κωνικών τομών τέθηκαν από: 66% 3% 31% - 35% 7,5% 57,5

% 

 - 

14. Γνωρίζετε αν το σημερινό 

GPS δημιουργήθηκε βάσει 

κάποιων κωνικών τομών; 

18 14 - - 16 23 - - 

56% 44% - - 40% 60% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS 

έχει διευκολύνει τη ζωή των 

ανθρώπων; 

16 13 3 0 25 14 1 0 

50% 41% 9% 0% 62,5% 35% 2,5% 0% 

16. Τέλος, συμφωνείτε με την 

άποψη ότι η καθημερινότητά 
μας επηρεάζεται από τις 

θετικές επιστήμες (ειδικά από 

τα Μαθ/κά); 

14 14 2 2 15 18 3 4 

44% 44% 6% 6% 37,5% 45% 7,5% 10% 

 

Στην κατηγορία ‘’Κωνικές τομές’’, το 78% των αγοριών όπως και το 67,5% των κοριτσιών, 

γνωρίζει κάποια είδη τους, ενώ τα αγόρια πιστεύουν πως η θεωρία των κωνικών τομών τέθηκε 

από τους Πυθαγορείους σε αντίθεση με τα κορίτσια. Στη συνέχεια, τα αγόρια γνωρίζουν αν το 

GPS δημιουργήθηκε βάσει κάποιων κωνικών τομών(56% έναντι 40% των κοριτσιών) και τέλος, 

τα δύο φύλα τείνουν να συμφωνούν, στην ερώτηση 15(ποσοστά γύρω στο 90%) και στην 16η 

ερώτηση όπου μεγάλα ποσοστά (περίπου 80% και στα δύο φύλα), συμφωνούν με την άποψη 

ότι η καθημερινότητά μας επηρεάζεται από τις θετικές επιστήμες. 

Α ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

& ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                                              ΘΕΤΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

1. Ποιο από τα παρακάτω 

νομίζετε ότι ταιριάζει 
περισσότερο στον τρόπο 

σκέψης των Αρχαίων 

Ελλήνων; 

14 1 2 - - 0 1 4 - - 

82% 6% 12% - - 0% 20% 80% - - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις 

σας, πιστεύετε ότι ο τρόπος 

σκέψης των Αρχαίων 
Ελλήνων και οι μορφές 

πολιτικής οργάνωσης που 

ανέπτυξαν ευνόησαν την 

ανάπτυξη των επιστημών; 

12 5 0 0 0 3 2 0 0 0 

70% 30% 0% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 0% 



  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v. 

1. Ποιο από τα παρακάτω νομίζετε ότι ταιριάζει περισσότερο στον 

τρόπο σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων; 
9 9 32 - - 

18% 18% 64% - - 

2. Από τις ως τώρα γνώσεις σας, πιστεύετε ότι ο τρόπος σκέψης 

των Αρχαίων Ελλήνων και οι μορφές πολιτικής οργάνωσης που 

ανέπτυξαν ευνόησαν την ανάπτυξη των επιστημών; 

20 27 2 0 1 

40% 54% 4% 0% 2% 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της Φλς & της Λογικής σχετιζόταν με 

την εξέλιξη των άλλων επιστημών, όπως τα Μαθ/κά, η Αρχ/κή, η 

Γλυπτική κ.α.; 

19 12 7 2 4 

38% 36% 14% 4% 8% 

 

Στην κατηγορία ‘’Αρχαίοι Έλληνες και επιστήμες’’, τα παιδιά της θετικής και της τεχνολογικής 

πιστεύουν πως η πίστη στον άνθρωπο και τις ικανότητες του ταιριάζει περισσότερο στον τρόπο 

σκέψης των Αρχαίων Ελλήνων(80% & 64%), ενώ στη 2η ερώτηση, τα παιδιά και των τριών 

κατευθύνσεων τείνουν να συμφωνούν (ποσοστό περίπου 100% στις πρώτες επιλογές). Τέλος, 

ίδιο σκηνικό και στην 3η ερώτηση, με την πλειοψηφία να γνωρίζει αν η ανάπτυξη ορισμένων 

τεχνών σχετιζόταν με την εξέλιξη και άλλων επιστημών.    

 

 

Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚ

Α 

      ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                             ΘΕΤΙΚΗ                              ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ        

  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 

4. Σας αρέσουν τα 

Μαθηματικά; 
0 2 3 12 2 3 0 0 21 14 5 10 

0% 12% 18

% 

70% 40% 60% 0% 0% 42% 28

% 

10

% 

20

% 

5. Η τεχνολογία  
αναπτύσσεται με 

ιλιγγιώδη ρυθμό. 

Συνέβαλαν τα 

μαθηματικά σε αυτό; 

4 9 3 1 5 0 0 0 30 15 5 0 

24

% 

53% 17

% 

6% 100

% 

0% 0% 0% 60% 30

% 

10

% 

0% 

6. Κάποιες τέχνες όπως 

η αρχιτεκτονική και η 

ζωγραφική 

βασίζονται στα 

μαθηματικά; 

2 8 7 0 2 3 0 0 20 22 7 1 

12

% 

47% 41

% 

0% 40% 60% 0% 0% 40% 44

% 

14

% 

2% 

 

Στην κατηγορία των μαθηματικών, όπως ήταν λογικό, οι μαθητές τις θετικής και της θεωρητικής 

απάντησαν πως τους αρέσουν πολύ και αρκετά τα μαθηματικά(100% & 70 για την τεχνολογική) 

σε αντίθεση με αυτούς τις θεωρητικής (ποσοστό μόλις 12%). Ίδια κατάσταση και στις δύο 

επόμενες ερωτήσεις, με μεγάλα ποσοστά στις πρώτες επιλογές στις δύο κατευθύνσεις, όπως 

στη σύνδεση μαθηματικών – τεχνολογίας (ποσοστά 100% και 90%) αλλά και στην 6η ερώτηση 

3. Γνωρίζετε αν η ανάπτυξη της 

Φλς & της Λογικής 

σχετιζόταν με την εξέλιξη 

των άλλων επιστημών, όπως 
τα Μαθ/κά, η Αρχ/κή, η 

Γλυπτική κ.α.; 

9 3 4 0 1 3 2 0 0 0 

53% 17% 24% 0% 6% 60% 40% 0% 0% 0% 



όπου μόλις 2% στη τεχνολογική κατεύθυνση θεωρεί πως κάποιες τέχνες δεν βασίζονται στα 

μαθηματικά. 

 

Γ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & 

ΑΡΙΘΜΟΣ φ 
         
               ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                               ΘΕΤΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v.  i. ii. iii. iv. v. 

7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε πώς 

οι Αρχ. Έλληνες  θεμελίωσαν τις 

βάσεις για τη μετέπειτα 

αρχιτεκτονική; 

13 4 0 0 0 4 1 0 0 0 

76

% 

24

% 

0% 0% 0% 80% 20

% 

0% 0% 0% 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον 

αριθμό φ και τις εφαρμογές του; 
1 0 2 14 - 1 0 3 1 - 

6% 0% 12% 82% - 20% 0% 60% 20

% 

- 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε 
πολλά κτίρια κεντρίζει το 

ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε με 

αυτή την άποψη; 

3 3 8 3 - 0 5 0 0 - 

18

% 

18

% 

46% 18% - 0% 100

% 

0% 0% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) 

παίζει ρόλο στη σταθερότητα 

ενός κτιρίου; 

7 5 0 0 5 3 0 0 0 2 

40

% 

30

% 

0% 0% 30

% 

60% 0% 0% 0% 40

% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ 

εφαρμόζεται σε κτίρια της 
περιοχής μας; 

1 2 9 0 12 0 0 1 0 4 

6% 12

% 

17% 0% 70

% 

0% 0% 20% 0% 80

% 

     

  

 

                     ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

  i. ii. iii. iv. v. 

7. Από όσα γνωρίζετε, θεωρείτε πώς οι Αρχ. 
Έλληνες  θεμελίωσαν τις βάσεις για τη 

μετέπειτα αρχιτεκτονική; 

26 22 1 0 1 

52% 44% 2% 0% 2% 

8. Έχετε ασχοληθεί ποτέ με τον αριθμό φ και 

τις εφαρμογές του; 
2 12 18 18 - 

4% 24% 36% 36% - 

9. Η εμφάνιση του αριθμού φ σε πολλά κτίρια 

κεντρίζει το ανθρώπινο μάτι. Συμφωνείτε με 
αυτή την άποψη; 

6 22 18 4 - 

12% 44% 36% 8% - 

10. Η Χρυσή Τομή (αριθμός φ) παίζει ρόλο στη 
σταθερότητα ενός κτιρίου; 

15 20 2 1 12 

30% 40% 4% 2% 24% 

11. Γνωρίζετε αν ο αριθμός φ εφαρμόζεται σε 

κτίρια της περιοχής μας; 
3 7 11 1 28 

6% 14% 22% 2% 56% 

 

Στην κατηγορία ‘’Αρχιτεκτονική και αριθμός φ’’, κοινή είναι η άποψη και στις τρείς  κατευθύνσεις 

πως οι Αρχαίοι Έλληνες θεμελίωσαν τις βάσεις για τη μετέπειτα αρχιτεκτονική (ποσοστά 

περίπου 100% στις δύο πρώτες επιλογές). Το ίδιο συμβαίνει και στην ερώτηση 11, όπου η 

πλειοψηφία δεν γνωρίζει αν ο αριθμός φ εφαρμόζεται στα κτίρια της περιοχής μας. Στην 

επόμενες ερωτήσεις που συσχετίζουν φ και κτίρια, διαπιστώνεται σχετική αντίθεση με τα 

παιδιά της θετικής να συμφωνούν πως ο αριθμός φ στα κτίρια κεντρίζει το ανθρώπινο 

μάτι(100%) στην 9η ερώτηση, ενώ το 82% της θεωρητικής δεν έχει ασχοληθεί με αυτόν εν 

αντιθέσει με τις άλλες κατευθύνσεις (ποσοστά μόλις 20% και 36%).     

     



Δ. ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ                            ΘΕΤΙΚΗ 
  i. ii. iii. iv.  i. ii. iii. iv. 

12. Γνωρίζετε κάποια είδη κωνικών 
τομών; 

6 11 - - 5 0 - - 

35% 65% - - 100

% 

0% - - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των 

κωνικών τομών τέθηκαν από: 
4 0 13 - 4 0 1 - 

24% 0% 76

% 

- 80% 0% 20

% 

- 

14. Γνωρίζετε αν το σημερινό GPS 

δημιουργήθηκε βάσει κάποιων 

κωνικών τομών; 

6 11 - - 4 0 - - 

35% 65% - - 80 0% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS 

έχει διευκολύνει τη ζωή των 
ανθρώπων; 

8 9 0 0 3 1 0 0 

47% 53% 0% 0% 60% 40% 0% 0% 

16. Τέλος, συμφωνείτε με την 
άποψη ότι η καθημερινότητά 

μας επηρεάζεται από τις θετικές 

επιστήμες (ειδικά από τα 

Μαθ/κά); 

2 10 2 3 2 2 0 0 

12% 59% 12

% 

17

% 

50% 50% 0% 0% 

               ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 
  

 
i. ii. iii. iv. 

12. Γνωρίζετε κάποια είδη κωνικών τομών;. 41 9 - - 

82% 18% - - 

13. Οι βάσεις για τη θεωρία των κωνικών τομών 

τέθηκαν από: 
27 4 19 - 

54% 8% 38% - 

14. Γνωρίζετε αν το σημερινό GPS δημιουργήθηκε 
βάσει κάποιων κωνικών τομών; 

25 25 - - 

50% 50% - - 

15. Στη σημερινή εποχή το GPS έχει διευκολύνει τη 

ζωή των ανθρώπων; 
32 15 3 0 

64% 30% 6% 0% 

16. Τέλος, συμφωνείτε με την άποψη ότι η 
καθημερινότητά μας επηρεάζεται από τις θετικές 

επιστήμες (ειδικά από τα Μαθ/κά); 

25 23 1 1 

50% 46% 2% 2% 

 

Στην τελευταία κατηγορία ερωτήσεων, οι μαθητές της θετικής και της τεχνολογικής γνωρίζουν 

κάποια είδη κωνικών τομών(100% & 82%) σε αντίθεση με αυτούς της θεωρητικής, ενώ το ίδιο 

συμβαίνει και στην επόμενη ερώτηση, με τα περισσότερα παιδιά της θεωρητικής να μην 

γνωρίζουν από ποιους τέθηκε η θεωρία τους(76%). Στη συνέχεια, τα μισά παιδιά της 

τεχνολογικής κατεύθυνσης γνωρίζουν τη σχέση GPS-κωνικών τομών(50%-50%), ενώ τα παιδιά 

όλων των κατευθύνσεων πιστεύουν πως αυτό έχει διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων (ποσοστά 

περίπου 100%) και αμφότεροι συμφωνούν πως η καθημερινότητά μας επηρεάζεται από τις 

θετικές επιστήμες.  
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