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 79_Ταξιδεύοντας με το σώμα και το μυαλό: 
          Το τελευταίο θεώρημα του Fermat

 23_Προβλεπτικός Έλεγχος: Μια καθημερινή αρχή 
        που εφαρμόζεται στη βιομηχανία

 31_”11η Εντολή” Ου λήψεις

 97_Θεωρίες μάθησης

 109_Θεωρία Παιγνίων: Η ισορροπία Nash
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Editorial

Βασίλειος Καλέσης

 Στο τέταρτο τεύχος του prime magazine 
εγκαινιάζουμε μια δεύτερη στήλη που αφορά 
την Ανάλυση και ειδικότερα θέματα και ασκήσεις 
προπτυχιακών μαθημάτων του Τμήματος 
(βλ. σελίδα: 137). Συνεχίζουμε τις “ιστορίες” 
των Μαθηματικών χωρίς σύνορα (βλ. σελίδα: 
59), ενώ αποκρυπτογραφούμε μηνύματα με 
τη βοήθεια της Θεωρίας Κόμβων (βλ. σελίδα: 
47). Γνωρίζουμε μια ασυνήθιστη λογοτεχνική 
ομάδα (βλ. σελίδα: 31) ενώ το Amazon Go μας 
περνά σε μία νέα εποχή ηλεκτρονικών αγορών 
(βλ. σελίδα: 41). Ακόμα, ο ομ. καθ. κ. Λάμπρος 
Κουλουμπαρίτσης μας παραχωρεί μια εξαιρετική 
συνέντευξη (βλ. σελίδα: 157), ενώ γνωρίζουμε 

μερικές από τις βασικότερες θεωρίες μάθησης 
(βλ. σελίδα: 97).  “Το τελευταίο θεώρημα του Fer-
mat” μας ταξιδεύει στον κόσμο της λογοτεχνίας 
(βλ. σελίδα: 79) ενώ στον κόσμο της ιστορίας 
περιηγούμαστε από την Υπατία (βλ. σελίδα: 11). 
Αφού ακονίσουμε το μυαλό μας με έναν ακόμα 
γρίφο του Brain’s anatomy (βλ. σελίδα: 107), 
μαθαίνουμε για την εφαρμογή του προβλεπτικού 
ελέγχου στη βιομηχανία (βλ. σελίδα: 23). Τέλος 
την ισορροπία επιφέρει ο J. Nash (βλ. σελίδα: 
109) με ένα φωτογραφικό αφιέρωμα στην 9η 
Μαθ. Εβδομάδα (βλ. σελίδα: 127). 
 Ελπίζουμε να κρατήσουμε το αναγνωστικό σας 
ενδιαφέρον και σε αυτό το τεύχος. 

Καλή ανάγνωση!
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τά ἐν οἴκῳ
Οι διακρίσεις:

Τα συνέδρια:

 Τρία ασημένια μετάλλια και τρία χάλκινα μετάλλια 
απέσπασαν φοιτητές του ΑΠΘ, στον Διεθνή 
Διαγωνισμό «11th South Eastern European Math-
ematical Olympiad for University Students, SEE-
MOUS 2017» που πραγματοποιήθηκε στην Οχρίδα. 
Ειδικότερα, ο φοιτητής του Τμήματος Τσεκμές 
Δημήτριος  γύρισε με το χάλκινο μετάλλιο στις 
αποσκευές του.   Επικεφαλής της αποστολής του 
ΑΠΘ ήταν ο Πρόεδρος του Τμήματος Μαθηματικών 
του ΑΠΘ, Καθηγητής Νικόλαος Καραμπετάκης.

u Κατά τις ημερομηνίες 15 με 19 Μαρτίου 2017 
διεξήχθη η 9η Διεθνής Μαθηματική Εβδομάδα η οποία 
διοργανώθηκε με τη συνεργασία του Τμήματος. 
Κατά τη διάρκειά της συμμετείχαν με εισηγήσεις 
τους οι διδάσκοντες στο Τμήμα Καθ. κ. Αντωνίου Ι.,  
Μπράτσας Χ. (ΕΔΙΠ), Ομοτ. Καθ. κ. Μωυσιάδης Π., 
Αν. Καθ. κ. Φαρμάκης Ν., καθώς και οι συντάκτες του 
περιοδικού Ιωαννίδης Ε., Καλέσης Β., Μωυσής Λ., 
Παπαγεωργίου Μ., Τερζοπούλου Δ., Χατζηγεωργίου 
Α. και Χρόντσιος Ε.. Χαιρετισμό κατά την έναρξη 
απηύθυναν ο κοσμήτορας της Σχολής Θετικών 
Επιστημών Καθ. κ. Χιντήρογλου Σ.Χ. και ο πρόεδρος 
του Τμήματος Καθ. κ. Καραμπετάκης Ν..

http://www.stat-athens.aueb.gr/~emribs/page/emr2017.html

 Την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 πραγματοποιήθηκε η ορκομωσία πτυχιούχων του Τμήματος. Ευχόμαστε καλή 
σταδιοδρομία στους νέους μαθηματικούς!

u Στη Θεσσαλονίκη και κατά τις ημερομηνίες 8 με 12 
Μαΐου 2017 θα διεξαχθεί το:
9th Eastern Medietranean Region of the International 

Biometric Society Conference
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστά-
σεις του ΜΕΤ hotel και θα καλύψει όλα τα θέματα 
Βιοστατιστικής και Βιομετρίας. Παραδοσιακά συμ-
μετέχουν πάνω από 150 σύνεδροι από όλο τον 
κόσμο και τα μεγαλύτερα κέντρα Βιοστατιστικής. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο site:

Τα νέα:
 Με την ευκαιρία της έναρξης μαθημάτων του ΕΑΠ 
στους χώρους της Σχολής Θετικών Επιστημών, 
εξοπλίστηκαν οι αίθουσες Δ11, Δ21 και Δ31 με 
σύγχρονα προβολικά συστήματα. 

 Στις 23 Ιανουαρίου 2017 το Α.Π.Θ. τίμησε 56 
ομότιμους καθηγητές του, ανάμεσα τους και τους 
καθηγητές του Τμήματος Καθ. κ. Κ. Δασκαλογιάννη, 
Καθ. κ. Θ. Θεοχάρη - Αποστολίδη, Καθ. κ. Π. 
Μωϋσιάδη. Τους ευχαριστούμε θερμά για την 
προσφορά τους!

Ο αριθμός των εισακτέων μαθητών στο Τμήμα θα 
είναι περιορισμένος κατά 20 άτομα από το ακαδ. έτος 
2017-18. 

Η ορκωμοσία
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ

    Υπατία αποτελεί μια από τις εμβληματικότερες 
προσωπικότητες της αρχαιότητας, καθώς υπήρξε  
μαθηματικός, αστρονόμος, νεοπλατωνική φιλόσοφος 
και διευθύντρια της νεοπλατωνικής σχολής στην 
Αλεξάνδρεια, σε μια εποχή πολύ δύσκολη, με έντονο 
θρησκευτικό και πολιτικό φανατισμό για την άλλοτε 
κοιτίδα  πολιτισμού Αλεξάνδρεια.

 Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 370 μ.Χ. και όντας 
κόρη του μαθηματικού και αστρονόμου Θέωνα έλαβε 
πολύ καλή εκπαίδευση και μόρφωση. Η Υπατία ήταν 
μία ιδιαίτερα χαρισματική δασκάλα με πνευματικά 
χαρίσματα, που προσέλκυσε μεγάλο αριθμό 
μαθητών, οι οποίοι αποτελούσαν σε μεγάλο βαθμό 
τους διανοούμενους της εποχής. Πολλοί από αυτούς 
ήταν σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο επίσκοπος 
Κυρήνης Συνέσιος και ο έπαρχος της Αλεξάνδρειας  
Ορέστης.  
 Για την εποχή της ήταν η μεγαλύτερη μαθηματικός 
και αστρονόμος του ελληνορωμαϊκού κόσμου - 
πιθανώς και του υπόλοιπου - ενώ είναι η πρώτη 
γυναίκα μαθηματικός για τη ζωή και το έργο της  
οποίας γνωρίζουμε λεπτομέρειες. Παρότι ήταν 
πολυγραφότατη το σύνολο των έργων της δε σώζεται, 
λόγω της καταστροφής του ελληνοαιγυπτιακού 
ναού του Σέραπη από τον επίσκοπο Θεοδόσιο το 
391 μ.Χ.  και παίρνουμε γι’ αυτό πληροφορίες από  
ιστορικά κείμενα, όπως τα έργα του Σωκράτη του 
Σχολαστικού.
 Τα σχόλια της τόσο στην Αριθμητική του Διόφαντου 
όπου αναπτύχθηκαν μαθηματικά για τη  λύση 
ανώτερης τάξης συστημάτων εξισώσεων, όσο και 
στους Απολλώνιους Κώνους όπου τέθηκαν τα 
θεμέλια της προβολικής γεωμετρίας μας δείχνουν ότι 
ήταν εξοικειωμένη με την άλγεβρα και τη γεωμετρία. 
Της αποδίδεται επίσης η συγγραφή του τόμου «Ο 
αστρονομικός Κανών», του οποίου το περιεχόμενο 
θεωρείται πως είναι μια συλλογή από αστρονομικούς 
πίνακες ή σχόλιο σχετικά με την Αλμαγέστη του 
Πτολεμαίου.

 Πέραν από τις πληροφορίες που παίρνουμε για το 
έργο της από τα ιστορικά κείμενα, πηγή πληροφοριών 
αποτελεί και η αλληλογραφία της με τον Συνέσιο, από 
όπου προκύπτει ότι τον βοήθησε στην κατασκευή 
του αστρολάβου ενώ γνώριζε πως να κατασκευάζει 
και υγροσκόπια.
 Η Υπατία λόγω της ευγλωττίας της στη ρητορική 
και των πνευματικών χαρισμάτων της ασκούσε 
επιρροή στους μαθητές της και πολλοί άντρες 
ζητούσαν τις συμβουλές της. Αν αναλογιστεί κανείς 
πως την εποχή εκείνη η επιστήμη αντιμετωπιζόταν 
με ιδιαίτερη επιφύλαξη και όσοι ασχολούνταν με 
αυτή θεωρούνταν παγανιστές, εύκολα μπορεί να 
προκύψει το συμπέρασμα πως η Υπατία θεωρούνταν 
από πολλούς επικίνδυνη. Θεωρήθηκε υπεύθυνη 
για την αντιπαράθεση ανάμεσα στον αρχιεπίσκοπο 
Κύριλλο και τον έπαρχο Ορέστη και αυτό συνετέλεσε 
στο να δολοφονηθεί με έναν ιδιαζόντως ειδεχθή 
τρόπο. Οπαδοί του Κύριλλου την κατηγόρησαν για 
μαύρη μαγεία, την έγδυσαν, την έσυραν μέχρι τον 
Καθεδρικό Ναό όπου τη σκότωσαν γδέρνοντας 
και διαμελίζοντας το σώμα της με κοφτε-
ρά όστρακα. Έπειτα μετέφεραν το 
διαμελισμένο σώμα της στο Κίνα-
ρο όπου και το έκαψαν, όπως 
γράφει ο  ιστορικός Σωκρά-

Υπατία η Αλεξανδρινή

γράφει η Γεωργία Γιαμλόγλου 
                  Μαθηματικός ΑΠΘ
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[1] O’Connor J.J. and Robertson E.F. (2017) “Hypatia biography” http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biogra-
phies/Hypatia.html [προσπελάστηκε: 27/3/2017].
[2] Dzielska M. (1995) Hypatia of Alexandria. Harvard.
[3] Deakin M. (2017). “Hypatia | mathematician and astronomer” Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/
biography/Hypatia [προσπελάστηκε: 27/3/2017].
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 Από γραπτά του Κυρίλλου προκύπτει πως θεωρούσε 
τη φιλοσοφία  «ελληνιστική ανοησία» και τις γυναίκες 
υπόχρεες να υπακούν τον Θεό και να γεννούν 
παιδιά. Παρόλο που δε γνωρίζουμε αν ήταν διαταγή 
του Κυρίλλου η θανάτωση της, όπως υπονοείται 
από πηγές της εποχής, μετά το θάνατο της Υπατίας 
ξεκινά ο πνευματικός μαρασμός της Αλεξάνδρειας 
καθώς πολλοί λόγιοι, φοβούμενοι για τη ζωή τους, 
την εγκατέλειψαν.
 Η Υπατία τόσο λόγω του βίου της όσο και του 
 τρόπου με τον οποίο θανατώθηκε αποτελεί 
 σύμβολο της ισότητας των δυο φύλλων και 
 έναν μάρτυρα της γνώσης.

 Ο αστεροειδής 238 Υπατία που ανακαλύφθηκε 
το 1884, πήρε το όνομα του από την ιστορική 
αυτή μορφή.

 Κάποιοι ιστορικοί θεωρούν πως η Υπατία είναι 
μισή  Ελληνίδα και μισή Αιγύπτια.

 Ο τρόπος ζωής της ήταν ασκητικός, διατήρησε 
την αγνότητα της, σε απόλυτη αρμονία με τις 
αρχές του νεοπλατωνισμού.

 Πολλοί ιστορικοί χωρίζουν την εποχή του 
παγανισμού από την εποχή του Χριστιανισμού 
με την ημερομηνία του θανάτου της το 415 μ.Χ., 
έναντι του 529 μ.Χ. που ο Ιουστινιανός έκλεισε 
την Αθηναϊκή σχολή.

 Παρότι τα πνευματικά τις κατορθώματα και το 
έργο της ήταν αρκετά για να μείνει στην ιστορία, 
ο ειδεχθής τρόπος με τον οποίο δολοφονήθηκε 
την έχει κάνει αθάνατη.

 Η Υπατία αποτελεί ένα πολύ ισχυρό φεμινιστικό 
σύμβολο.

 Το 2009 ο Ισπανοχιλιανός  Αλεχάντρο 
Αμενάμπαρ σκηνοθέτησε την ταινία Agora, η 
οποία επικεντρώνεται στα τελευταία χρόνια της 
ζωής της.

“ Όλοι οι άνθρωποι την σεβόταν και την 
θαύμαζαν για την απλή ταπεινοφροσύνη του 
μυαλού της. Ωστόσο, πολλοί με πείσμα την 
ζήλευαν και επειδή συχνά συναντούσε και 
είχε μεγάλη οικειότητα με τον Ορέστη, ο λαός 
την κατηγόρησε ότι αυτή ήταν η αιτία που ο 
Επίσκοπος και ο Ορέστης δεν γινόταν φίλοι. 
Με λίγα λόγια, ορισμένοι πεισματάρηδες και 
απερίσκεπτοι κοκορόμυαλοι με υποκινητή και 
αρχηγό τους τον Πέτρο, έναν οπαδό αυτής της 
Εκκλησίας, παρακολουθούσαν αυτή τη γυναίκα 
να επιστρέφει σπίτι της γυρνώντας από κάπου. 
Την κατέβασαν με τη βία από την άμαξά της, 
την μετέφεραν στην Εκκλησία που ονομαζόταν 
Caesarium, την γύμνωσαν εντελώς, της έσκισαν 
το δέρμα και έκοψαν τις σάρκες του σώματός 
της με κοφτερά κοχύλια μέχρι που ξεψύχησε, 
διαμέλισαν το σώμα της, έφεραν τα μέλη της 
σε ένα μέρος που ονομαζόταν Κίναρον και τα 
έκαψαν.”

Εικόνα 1: Άγαλμα της Υπατίας στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης
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γράφει ο Θάνος Μπεσλίκας
  προπτυχιακός φοιτητής  Μαθηματικού
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Το Θεώρημα του Stolz

To l†mma tou Stolz

Per–lhyh

Sto àrjro autÏ ja mil†soume gia to l†mma tou Stolz kai gia tic efarmogËc tou ston upolo-

gismÏ seir∏n kai akolouji∏n pragmatik∏n arijm∏n. Ja d∏soume tic diatup∏seic tou l†mmatoc

Stolz kai to je∏rhma twn Stolz  Cesaro kai ja do‘me m–a efarmog† tou se m–a àskhsh sto tËloc

tou àrjrou, Ïpou kai ja kànoume m–a s‘gkrish thc mejÏdou sthn opo–a qrhsimopoi†same to l†mma

tou Stolz kai àllwn sumbatik∏n mejÏdwn.

L†mma 1. 'Estw (an) m–a akolouj–a pragmatik∏n arijm∏n, (bn) m–a gnhs–wc a‘xousa akolouj–a
pragmatik∏n arijm∏n gia tic opo–ec isq‘ei Ïti:

• lim
n!1

bn = +1

• lim
n!1

an+1 − an

bn+1 − bn
= l 2 R

TÏte: lim
n!1

an

bn
= l.

ApÏdeixh: Thn apÏdeixh tou l†mmatoc mpore–te na th bre–te sto [1] thc bibliograf–ac. Ax–zei na
parathr†soume pwc to lhmma tou Stolz e–nai m–a morf† twn kanÏnwn L0Hospital gia akolouj–ec. E‘kola
me efarmog† tou parapànw l†mmatoc prok‘ptei to je∏rhma twn Stolz− Cesaro.

Je∏rhma 1. 'Estw (an) me an! a . TÏte isq‘ei Ïti:

lim
n!1

Pn
k=1 ak

n

! a.

ApÏdeixh: Thn apÏdeixh tou jewr†matoc mpore–te na thn bre–te sto [1] .

Ja proqwr†soume t∏ra me m–a efarmog†:

Efarmog†: Na upologiste– to parakàtw Ïrio:

lim
n!1

log(2)k + log(3)k + ...+ log(n)k

1k + 2k + ...+ n

k

1
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Αναφορές: 
[1] Σωτήρης Κ. Ντούγιας, Απειροστικός Λογσμός, Πανεπιστημιακά Μαθηματικά Κείμενα
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 Με τον όρο συστήματα αυτομάτου ελέγχου, 
αναφερόμαστε στον κλάδο που μελετάει τη 
συμπεριφορά φυσικών ή τεχνητών συστημάτων και 
τη χειραγώγηση κάποιων ελεγχόμενων παραμέτρων, 
με σκοπό το συνολικό σύστημα να έχει την επιθυμητή 
συμπεριφορά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η 
οδήγηση ενός αυτοκινήτου, όπου ο έλεγχος γίνεται 
μέσω του οδηγού, ο οποίος επηρεάζει τις εισόδους 
του συστήματος (ταχύτητα, κατεύθυνση) με στόχο 
την ασφαλή οδήγηση.
 Θεμελιώδης αρχή που διέπει τα συστήματα 
ελέγχου είναι η ανάδραση (feedback). Η ανάδραση 
εφαρμόζεται μέσω της συνεχούς σύγκρισης της 
εξόδου του συστήματος με τον επιθυμητό μας στόχο 
και της ρύθμισης της εισόδου έτσι ώστε η διαφορά 
εξόδου και επιθυμητού στόχου να ελαχιστοποιείται, 
όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Στο παράδειγμα του 
αυτοκινήτου λοιπόν, ο οδηγός χρησιμοποιεί όλες τις 
αισθήσεις του ώστε να προσαρμόσει την κατεύθυνση 
στο στόχο του, που είναι ο τελικός προορισμός, και 
ταυτόχρονα στις εξωτερικές παραμέτρους (κίνηση, 
φανάρια, διερχόμενοι πεζοί).

 Τα τελευταία 30 χρόνια τα συστήματα αυτομάτου 
ελέγχου εξελίχθηκαν ραγδαία και πλέον 
χρησιμοποιούνται εκτενώς στη βιομηχανία. 
Διαφορετικές τεχνικές ελέγχου έχουν αναπτυχθεί 
βασισμένες σε διαφορετικές θεωρίες, όπως ο 
βέλτιστος έλεγχος, ο προσαρμοστικός, ο ευφυής, 
ο ασαφής και άλλοι, όλοι όμως έχουν σαν κοινό 
παρονομαστή τη θεμελιώδη αρχή της ανάδρασης.
   Μια από τις τεχνικές ελέγχου που έχει χρησιμο-
ποιηθεί εκτενώς στη βιομηχανία είναι αυτή του 
προβλεπτικού ελέγχου (Model Predictive Control, 
MPC) [1-6]. Ο προβλεπτικός έλεγχος βασίζεται 
στην αρχή του σχεδιασμού μιας σειράς αποφάσεων 
ελέγχου, με στόχο την ικανοποίηση της επιθυμητής 

συμπεριφοράς του συστήματος για ένα μελλοντικό 
χρονικό διάστημα. Μπορεί να ακούγεται δύσκολο 
στην υλοποίηση και πράγματι σε μεγάλης κλίμακας 
προβλήματα είναι, όμως η θεμελιώδης ιδέα του 
προβλεπτικού ελέγχου έχει αντληθεί από την 
καθημερινή μας ζωή, στην οποία εφαρμόζεται 
καθημερινά. Ο προβλεπτικός έλεγχος μπορεί 
να εξηγηθεί παρουσιάζοντάς τον μέσα από ένα 
καθημερινό παράδειγμα [7].
  Ας αναλογιστούμε το πρόβλημα του σχεδιασμού των 
καθημερινών μας υποχρεώσεων. Έστω λοιπόν πως η 
μέρα μας ξεκινάει από τις 9 το πρωί και έχουμε στόχο 
τη διεκπεραίωση ορισμένων υποχρεώσεων μέχρι το 
τέλος της, έστω στις 12 το βράδυ. Ξεκινάμε την ημέρα 
μας κάνοντας ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
για το πότε θα ξεκινήσει η κάθε εργασία και σε 
πόσο χρόνο θα ολοκληρωθεί, για παράδειγμα 9:00-
12:00 διάβασμα, 12:00-14:00 μαγείρεμα, 14:00-17:00 
παρακολούθηση στη σχολή, 17:00-12:00 ξεκούραση. 
Ξεκινάτε τη μέρα επομένως οργανώνοντας ένα 
σύνολο μελλοντικών ενεργειών (Ορίζοντας ελέγχου) 

για την ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στη 
διάρκεια μιας ολόκληρης ημέρας, που αποτελεί 
τον ορίζοντα πρόβλεψης του συγκεκριμένου 
προβλήματος. Ασφαλώς όμως, το χρονοδιάγραμμα 
αυτό δεν πρόκειται να το τηρήσετε κατά γράμμα. Θα 
υπάρξουν αποκλίσεις, επομένως θα πρέπει σε τακτά 
χρονικά διαστήματα να επιθεωρείτε την πρόοδό 
σας και να αναπροσαρμόζετε όλο το πρόγραμμά 
σας ώστε να εκπληρωθούν οι στόχοι της ημέρας. Αν 
για παράδειγμα κάποιος λόγος δε σας επιτρέψει να 
διαβάσετε όλο το πρωινό, θα πρέπει να μεταφέρετε το 
διάβασμά σας μετά τις 17:00 το απόγευμα. Επομένως, 
παρόλο που ξεκινάτε έχοντας σχεδιάσει το σύνολο 
των ενεργειών σας για μια ολόκληρη ημέρα, σε 
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γράφει ο Λάζαρος Μωυσής
                  Μαθηματικός, Ph.D candidate

 Προβλεπτικός Έλεγχος: 
Μια καθημερινή αρχή που εφαρμόζεται στη βιομηχανία

Εικόνα: 1



the prime magazine_29

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 
4 01 
10 51 
15 99 
21 7 
26 11 
31 7 
37 21 
4 63 
4 21 
52 7 
58 31 
64 83 
69 51 
757 761 769 773 787 797 21

τακτά χρονικά διαστήματα επιθεωρείτε την πρόοδό 
σας και αναπροσαρμόζετε κατάλληλα ολόκληρο τον 
ορίζοντα ελέγχου.
 Το παραπάνω παράδειγμα εξηγεί με ένα καθημερινό 
πρόβλημα τις αρχές που διέπουν τον προβλεπτικό 
έλεγχο. Ο αλγόριθμος που υλοποιείται λοιπόν έχει 
σκοπό να βελτιστοποιεί τη μελλοντική συμπεριφορά 
του συστήματος μέσω του σχεδιασμού μιας σειράς 
από μελλοντικές δράσεις ελέγχου [6], όπως φαίνεται 
στην Εικόνα 2 [1]. Η διαδικασία επανασχεδιασμού 
των δράσεων ελέγχου σε τακτά χρονικά διαστήματα 
με βάση την τωρινή κατάσταση του συστήματος 
ονομάζεται προβλεπτικός έλεγχος με ορίζοντα 
πρόρρησης (Receding Horizon control) [5,7]. Ο 
λόγος για τον οποίο ο προβλεπτικός έλεγχος γνώρισε 
τόσο εκτεταμένη χρήση στη βιομηχανία, είναι πως 
επιτρέπει τον σχεδιασμό συστημάτων ελέγχου που 
ικανοποιούν πολλαπλά κριτήρια επίδοσης. Αυτά 
μπορεί να αφορούν τους στόχους της βέλτιστης 
ποσότητας παραγωγής, τη διατήρηση παραμέτρων 
ασφαλείας (θερμοκρασία, πίεση στις μηχανές), την 
αποφυγή της καταπόνησης των μηχανών ώστε να μη 
χρειάζονται συχνή συντήρηση και την εξασφάλιση 
της ποιότητας του τελικού προϊόντος [1,5]. Επιπλέον, 
οι MPC ελεγκτές είναι λειτουργικοί κάτω από 
αβεβαιότητες του αρχικού συστήματος και μπορούν 
εύκολα να επαναρυθμιστούν σε νέα κριτήρια 
επίδοσης [5]. Όλοι αυτοί οι λόγοι συντέλεσαν στην 

εκτενή χρήση τους στη βιομηχανία πετρελαίου (oil 
industry), στις χημικές βιομηχανίες (π.χ. petro-chem-
ical industry), στις βιομηχανίες μεταποίησης (process 
industry) και πολλές ακόμη [1,3].
   Φυσικά από την πρώτη εμφάνιση των MPC ελεγκτών 
στα τέλη του ’70 μέχρι σήμερα, οι αλγόριθμοι που 
εφαρμόζονται από τους ελεγκτές υποβάλλονται 
σε συνεχείς βελτιώσεις. Επιπλέον, διαφορετικές 
μέθοδοι προβλεπτικού ελέγχου έχουν αναπτυχθεί 
για να αντιμετωπίσουν διαφορετικά προβλήματα. 
Οι δύο βασικές κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται 
είναι οι μέθοδοι γραμμικού MPC και μη γραμμικού 
MPC, με τη δεύτερη κατηγορία να εφαρμόζεται σε 
μη γραμμικά προβλήματα, τα οποία είναι σαφώς 
πιο περίπλοκα κα δύσκολα να αντιμετωπισθούν σε 
σχέση με τα γραμμικά.
 Συνολικά, βλέπουμε πως η βιομηχανία υπήρξε ο 
χώρος όπου αναπτύχθηκαν και μοντελοποιήθηκαν 
με αυστηρό μαθηματικό τρόπο τεχνικές ελέγχου 
συστημάτων που βασίστηκαν σε αρχές τις 
καθημερινής ζωής. Η γεφύρωση επομένως της 
θεωρητικής και της πρακτικής πλευράς του κλάδου 
της θεωρίας συστημάτων ελέγχου επιτυγχάνεται 
με εντυπωσιακά αποτελέσματα που ωφελούν την 
καθημερινή μας ζωή και ταυτόχρονα δίνουν κίνητρο 
σε νέους ερευνητές που βλέπουν τη δουλειά τους 
να έχει άμεση εφαρμογή στη βελτιστοποίηση της 
βιομηχανίας και κατά συνέπεια της καθημερινότητάς.

Αναφορές: 
[1] Garcia, C. E., Prett, D. M., & Morari, M. (1989). Model predictive control: theory and practice—a survey. Automatica, 25(3), 335-348.
[2] Froisy, J. B. (2006). Model predictive control—building a bridge between theory and practice. Computers & chemical engineering, 30(10), 
      1426-1435.
[3] Mayne, D. Q. (2014). Model predictive control: Recent developments and future promise. Automatica, 50(12), 2967-2986.
[4] Morari, M., & Lee, J. H. (1999). Model predictive control: past, present and future. Computers & Chemical Engineering, 23(4), 667-682.
[5] Orukpe, P. E. (2012). Model Predictive Control Fundamentals. Nigerian Journal of Technology, 31(2), 139-148.
[6] Qin, S. J., & Badgwell, T. A. (2003). A survey of industrial model predictive control technology. Control engineering practice, 
      11(7), 733-764.
[7] Wang, L. (2009). Model predictive control system design and implementation using MATLAB®. Springer Science & Business Media.
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Δημιουργία της ομάδας

 Το 1960 ο συγγραφέας Raymond Queneau μαζί με 
φίλο του μαθηματικό François Le Lionnais ιδρύουν 
μια ομάδα πειραματικής λογοτεχνίας γνωστή ως 
«Oulipo». Έτσι πραγματοποιούν ένα όνειρο που 
είχαν και οι δύο απο καιρό, να παράξουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος της λογοτεχνίας με 
χρήση μαθηματικών μεθόδων.

Ονομασία της ομάδας

 Αρχικά επέλεξαν το αρκτικόλεξο S.L.E.( Seminaire 
de Litterature Experimental ) να προσδιορίσουν την 
ονομασία του εργαστηρίου. Αργότερα θέλοντας να 
δείξουν ό,τι δεν πρόκειται ούτε για σεμινάριο, όμως, 
ούτε και για πειραματική λογοτεχνία μετονόμασαν το 
εργαστήρι σε OLIPO. To 1961 για λόγους ισορροπίας 
ένα μέλος της ομάδας αποφασίζει να  προσθέσει 
δίπλα στο γράμμα Ο και το γράμμα U. Με αυτόν τον 
τρόπο το OULIPO (Οuvroir de Literature Pottentielle) 
αποκτά την τελική του μορφή. Η ονομασία αυτή έχει 
διπλή σημασία. Πέρα απο την κυριολεκτική  σημασία, 
το –lipo προέρχεται απο την ελληνική γλώσσα 
και σημαίνει ό,τι κάτι/κάποιος λείπει. Τα μέλη της 
ομάδας, γνωστοί και ως Ουλιπιανοί αναρωτιούνται: 

και υποστηρίζουν ό,τι: 

 Ο Raymond Queneau παρατηρεί ό,τι: 

Ένταξη μελών στην ομάδα

  Η διαδικασία ένταξης δεν ήταν εύκολη και απαι-
τούσε πολύ χρόνο. Το όνομα του “δυνητικού” μέλους 
αποφασιζόταν από ένα ή περισσότερα  μέλη της 
ομάδας. Κριτήρια επιλογής αποτελούσαν τα έργα 
του, τα ενδιαφέροντά του και πιθανώς ο «ουλιπιανός» 
χαρακτήρας του. Εαν, κατόπιν συζητήσεως, το μέλος 
επιλεγόταν, καλούνταν για μια πρώτη συνάντηση 
ως αποτίμηση φόρου τιμής. Έπειτα το μέλος 
αποδεχόταν ό,τι δεν θα μπορούσε να παραιτηθεί 
από αυτήν την ιδιότητα και  ξεκινούσε να συμμετέχει 
ενεργά στις δραστηριότητες του εργαστηρίου. Οι 
συναντήσεις λάμβαναν χώρα μία φορά κάθε μήνα. 
Εφόσον κανένα μέλος δεν μπορούσε να αποκλειστεί 
ή να παραιτηθεί, οι αποθανόντες θεωρούνταν ως 
μονίμως “ζητούντες συγχώρεσης”. Τα μέλη της 
ομάδας θεωρώντας δεδομένο το πλήρες πρόγραμμα 
του καθενός και τους έντονους ρυθμούς  καθιέρωσαν 
ένα ημερολογιακό έτος ίσο με έναν ουλιπιανό αιώνα. 
Επομένως η διάρκεια ενός ουλιπιανού έτους ήταν 
3 ημέρες, 13 ώρες και 30 λεπτά. Η πρώτη επίσημη 
συνάντηση τους έγινε στις 24 Νοεμβρίου 1960, όπου 
θεωρείται και σημείο εκκίνησης για την μέτρηση του 
χρόνου.    

11η Εντολή «Οὐ λήψεις»
γράφει η Παναγιώτα Τσαμτσακίρη 
                   Μαθηματικός M.Sc.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ
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«Που είναι αυτό που λείπει;» 

«Αυτό που λείπει είναι αυτό που υπάρχει μόνο 
ως υποθετική πιθανότητα, όπως ένα κείμενο 
που μπορεί να δημιουργηθεί συμφωνεί με ένα 
γλωσσικό περιορισμό».

«Αποκαλούμε δυνητική λογοτεχνία την έρευνα 
των μορφών, των νέων δομών που μπορούν  να 
χρησιμοποιηθούν  απο τους συγγραφείς κατά 
τρόπο που οι ίδιοι επιθυμούν» Εικόνα 1: Συνάντηση των μελών της ομάδας 

OULIPO
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Τεχνικές γραφής

 Κύριο ενδιαφέρον των μελών ήταν τα μαθηματικά 
αναψυχής. Η ομάδα ασχολήθηκε με την διερεύνηση 
πιθανών σχέσεων ανάμεσα στην λογοτεχνία και τα 
μαθηματικά με σκοπό την δημιουργία νέων μορφών 
και δομών λόγου. Μερικές απο τις τεχνικές είναι:

Μέλη του εργαστηρίου απο το 1960 έως σήμερα 

 Εκτός απο τους ιδρυτές, η ομάδα συγκροτήθηκε 
απο ανθρώπους των γραμμάτων και των επιστημών 
προσεκτικά διαλεγμένους, οι οποίοι είτε ήταν 
μαθηματικοί με μεγάλη αγάπη στην λογοτεχνία 
είτε ήταν συγγραφείς που ερευνούσαν τις σχέσεις 
ανάμεσα στα μαθηματικά και την λογοτεχνία. Το 
1966 αποφασίστηκε η επέκταση του εργαστηρίου, 
η οποία και πραγματοποιήθηκε απο το κάλεσμα 
του Jacques Roubaud απο τον   Raymond Queneau. 
Ο Jacques Roubaud ήταν ο πρώτος που κατάφερε 
να θέσει  όλες τις μαθηματικές του γνώσεις στην 
υπηρεσία της λογοτεχνίας. 
Έχουν γραφεί πολλά βιβλία με το πιο πρόσφατο να 
είναι του Herve Le Tellier  “99+1 απόψεις για την 
Τζοκόντα». Έπισης ο Έλληνας συγγραφέας Σταύρος 
Κρητιώτης γράφει το μυθηστόρημα «Το Μηνολόγιο 
ενός Απόντος»  με ουλιπιανά χαρακτηριστικά παρόλο 
που δεν είναι επίσημο μέλος της ομάδας .

Το εργαστήρι σήμερα  

 Στην Bibliothèque  de l’Arsenal  μπορεί κανείς σήμερα 
να βρεί το αρχείο του  OULIPO με όλα τα πρακτικά 
των συνεδρίων τους, τα κείμενα που παρήγαγαν με 
δική τους πρωτοβουλία και  την αλληλογραφία τους. 

Στην ιστοσελίδα www.oulipo.net παραθέτονται 
νέα για τις συναντήσεις τους καινούριες ιδέες για 
γλωσσικά παιχνίδια καθώς και πλήρεις βιογραφικά 
όλων όσων άνηκαν στο κίνημα.
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Λωρίδα του Μόμπιους: Πρόκειται για κείμενα 
στα οποία χρησιμοποιώντας την λωρίδα του 
Μόμπιους και τις ιδιότητες της δημιουργούμε 
ποιήματα ευθεία, ανάποδα ή και σε δύο τμήματα. 
Και πολλές άλλες...

S+7 : Πρόκειται για την παραγωγή ενος νέου 
κειμένου αντικαθιστώνας κάθε ουσιαστικό με 
την λέξη που βρίσκεται 7 λήμματα παρακάτω σε 
ένα οποιοδήποτε λεξικό.

Συνδυαστική ανάλυση: Ανασύνθεση των στοι-
χείων  κάθε κειμένου με οποιονδήποτε κανόνα 

Ασκήσεις με όμοιο συντακτικό: Πρόκειται για 
κείμενα των οποίων η σύνταξη ακολουθεί την 
συγκεκριμένη δομή:
P P O O O O E O O P P O O O P O P E O E O P O E -
OOOOPPOOEOOP (P=ρήμα, Ο=ουσιαστικό, 
Ε=επίθετο)

Λιπόγραμμα: Πρόκειται για ένα κείμενο απο το 
οποίο λείπουν ένα ή περισσότερα γράμματα της 
αλφαβήτου.

Καρκινική ανάγνωση: Πρόκειται για κείμενα 
στα οποία κάθε λέξη έχει δύο έννοιες όταν αυτά 
διαβαστούν καρκινικά για παράδειγμα 
ROMA-AMOR.

Περιορισμός της χιονόμπαλας: Σαν μια χιονό-
μπαλα που λιώνει δηλαδή ένα ποίημα όπου 
η πρώτη στροφή αποτελείται απο μία λέξη 
με ν-γράμματα και έπειτα σε κάθε στροφή 
μειώνεται και ένα γράμμα μέχρι να φτάσουμε 
στην τελευταία στροφή όπου αποτελείται απο 
ένα γράμμα.

>

>

>
>

>

>

>

Αναφορές:
[1] Το εργαστήρι δυνητικής λογοτεχνίας, Τόνια Τσαρούχα

[2] Memory and Oulipian Constraints, Peter Consenstein, Department of French, Borough of Manhattan Community College

[3] Littérature  Potentielle, Meyer, Modern French Littérature
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      χρόνος κυλάει μόνο προς τα εμπρός. Έτσι λοιπόν, 
ο χαμένος χρόνος δεν γίνεται να ξαναποκτηθεί. 
Αν αναλογιστούμε για λίγο τον άσκοπο χρόνο που 
σπαταλάμε  στις ουρές των διαφόρων ταμείων, τότε 
σίγουρα θα συνειδητοποιούσαμε ότι πρόκειται για 
ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η Amazon αντιλήφθηκε 
το μέγεθος αυτού του «προβλήματος», καθώς και 
την επιχειρηματική ευκαιρία που βρίσκεται πίσω από 
αυτό, και έτσι λοιπόν επένδυσε στην «απλότητα της 
πώλησης».

Τι είναι το Amazon Go ;
Το Amazon Go [1,2] αποτελεί τη νέα εφαρμογή (“ap-
plication”, ή πιο απλά “app”) της Amazon, η οποία 
φιλοδοξεί να απλοποιήσει, και εν καιρό να αλλάξει, 
τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι αγορές σήμερα. 
Πιο συγκεκριμένα, το Amazon Go είναι μια εφαρμογή 
σχεδιασμένη για το νέο είδος καταστημάτων που 
εισάγει στην αγορά η Amazon, στα οποία δεν 
υπάρχουν ούτε ταμεία ούτε πελάτες που περιμένουν 
στην ουρά για να πληρώσουν. Μάλιστα, το Am-
azon Go είναι ήδη διαθέσιμο για “download” μέσω 
του website της Amazon και καθένας μπορεί να το 
εγκαταστήσει στο smartphone του.

Ποια είναι η Διαδικασία Αγοράς των Προϊόντων ;
Αρχικά οι πελάτες «σκανάρουν» το κινητό τους 
στην είσοδο του καταστήματος και κατόπιν 
εισέρχονται μέσα σε αυτό. Η διαδικασία εισόδου στο 
κατάστημα είναι ακριβώς η ίδια όπως η διαδικασία 
«σκαναρίσματος» των εισιτηρίων στις πύλες των 
αεροδρομίων. Αφού μπούνε μέσα στο κατάστημα, 
κάνουν τις αγορές κανονικά, όπως δηλαδή θα τις 
έκαναν σε ένα συνηθισμένο κατάστημα. Μόλις ο 
πελάτης ολοκληρώσει τις αγορές του, απλά φεύγει 
από το κατάστημα, χωρίς να περάσει από κάποιο 
ταμείο, ούτε να περιμένει σε ουρές. 
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γράφει ο Ευάγγελος Ιωαννίδης
                  Μαθηματικός, Ph.D candidate

Amazon Go: Καταστήματα χωρίς ταμεία 
                   και ουρές από την Amazon

Ο

Εικόνα 1: Το πρώτο κατάστημα Amazon Go
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Τι γίνεται ακριβώς;
Όλα τα ψώνια, καθενός από τους πελάτες, 
αναγνωρίζονται από την Amazon και μπαίνουν 
αμέσως στο «ηλεκτρονικό καλάθι» του αντίστοιχου 
πελάτη. Κατά αυτόν τρόπο, χρεώνεται ο αντίστοιχος 
ηλεκτρονικός λογαριασμός (“account”) του στην 
Amazon. Φυσικά, εάν κάποιος από τους πελάτες 
αλλάξει γνώμη και ξαναβάλει το προϊόν στο ράφι, 
αυτό αφαιρείται αυτόματα από το «ηλεκτρονικό 
καλάθι» του. Αυτό που γίνεται κατ’ ουσίαν,  είναι 
ότι υπάρχουν κάμερες και αισθητήρες οι οποίοι είναι 
τοποθετημένοι σε κάθε ράφι και καταλαβαίνουν 
πότε κάποιο προϊόν φεύγει από το ράφι, αλλά και 
ποιος χρήστης το πήρε. Με άλλα λόγια, το «έξυπνο» 
κατάστημα της Amazon αξιοποιεί τεχνολογίες 
Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence), 
προκειμένου να απλοποιήσει την όλη διαδικασία της 
πώλησης [3,4]. Η διαδικασία παρουσιάζεται και στο 
σχετικό βίντεο που έδωσε πρόσφατα στο κοινό η 
Amazon [5].

Το πρώτο κατάστημα
Το πρώτο κατάστημα που λειτουργεί στο πλαίσιο 
αυτού του νέου εγχειρήματος της Amazon είναι ένα 
μανάβικο 167 τετραγωνικών μέτρων στο Seattle των

ΗΠΑ, το οποίο φέρει τον τίτλο “Just Walk Out Shop-
ping”. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος της μαναβικής 
αποτελεί μιας από τις μεγαλύτερες αγορές προϊόντων 
στις ΗΠΑ. Προς το παρόν, μαζί με τη μαναβική, στο 
μαγαζί στο Seattle πωλείται ψωμί και γάλα, ενώ σε 
λίγο καιρό θα προσφέρει και έτοιμα φαγητά τα 
οποία θα προετοιμάζονται επί τόπου από σεφ, αλλά 
και από τοπικά εστιατόρια και τοπικούς φούρνους. 
Φυσικά η Amazon φιλοδοξεί να επεκτείνει το δίκτυο 
καταστημάτων της όπου θα μπορείς να κάνεις τα 
ψώνια σου με ανέπαφες συναλλαγές μέσω της νέας 
εφαρμογής Amazon Go.

«Μερικοί θα νιώθουν ότι έκλεψαν»
«Οι ουρές στα ταμεία είναι πάντα το πιο 
αναποτελεσματικό κομμάτι της καταναλωτικής 
εμπειρίας», είπε ο Νιλ Σόντερς, διευθυντής της 
εταιρείας Conlumino, η οποία ειδικεύεται σε έρευνες 
λιανικού εμπορίου. Τέλος, ανέφερε ότι «Δεν θα είναι 
όμως εύκολο να συνηθίσει κανείς τη διαδικασία του να 
παίρνει κάτι και να φεύγει, καθώς μερικοί άνθρωποι 
νιώθουν ότι έκλεψαν το αντικείμενο».

Αναφορές: 
[1] https://www.amazon.com/b?node=16008589011
[2] http://www.forbes.com/sites/groupthink/2017/01/20/amazon-go-is-about-payments-not-grocery/#302a00ee498a
[3] http://venturebeat.com/2017/01/12/amazon-go-deep-learning-and-a-better-retail-experience/
[4] http://www.idtechex.com/research/articles/will-amazon-go-win-the-war-between-computer-vision-and-rfid-in-re-
tail-00010463.asp
[5] https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc
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γράφει ο Χρόντσιος - Γαρίτσης Ευστάθιος - Κωνσταντίνος
                  προπτυχιακός φοιτητής Μαθηματικού

Κόμβοι και κρυφά μηνύματα

Αρχικά, θα χρειαστούμε την έννοια του απλού 
διαγράμματος κόμβου:

Ορισμός 1. Ένα διάγραμμα Κ θα το λέμε απλό αν 
και μόνο αν κάθε διασταύρωσή του αποτελείται από 
τρία μεταξύ τους διαφορετικά τόξα. ∆ηλαδή, δεν 
υπάρχουν στο διάγραμμα θηλιές που προκαλεί και 
λύνει η κίνηση R1.

Προφανώς, κάθε διάγραμμα κόμβου μπορεί να 
μετατραπεί σε απλό, μετά απο πεπερασμένου πλήθους 
κινήσεις R1. Επομένως η παρακάτω κατασκευή 
εφαρμόζεται πρακτικά σε κάθε κόμβο:

Ορισμός 2. Έστω απλό διάγραμμα μη τετριμμένου 
κόμβου . Θέτουμε τα τόξα του T1, T2, . . . , Tn και τις 
διασταυρώσεις του D1, D2, . . . , Dn. Κατασκευάζουμε 
τον n × n πίνακα L = (lij) 1 ≤ i, j  ≤ n με βάση το σχήμα 
1, όπου:

 Αφαιρώντας από τον L την τελευταία γραμμή και 
την τελευταία στήλη προκύπτει ένας (n − 1)×(n − 1) 
πίνακας, ο οποίος λέγεται πίνακας Alexander του Κ. 
Η ορίζουσα του πίνακας Alexander του Κ λέγεται Al-
exander πολυώνυμο του Κ.

 Αν ο είναι ο τετριμμένος κόμβος, ορίζουμε το Alex-
ander πολυώνυμό του να είναι ίσο με 1.

 Μέσω των κινήσεων Reidemeister μπορεί να 
αποδειχθεί ότι το πολυώνυμο Alexander ενός κόμβου 
είναι το ίδιο για κάθε διάγραμμά του, πολλαπλασια- 
σμένο με ένα tk για κάποιο        . Ωστόσο, αυτό 
που μας ενδιαφέρει στην περίπτωση των “κρυφών 
μηνυμάτων” είναι η απόλυτη τιμή του πολυωνύμου 
στο t = −1. Πράγματι, μέσω του παραπάνω 
ισχυρισμού, αποδεικνύεται εύκολα ότι:

Θεώρημα 1. Η απόλυτη τιμή του πολυωνύμου Alex-
ander ενός κόμβου για t = −1 παραμένει αναλλοίωτη 
σε κάθε διάγραμμα του κόμβου.

 Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αντιστοιχίσουμε 
σε κάθε κόμβο έναν ακριβώς αριθμό, ανεξάρτητα από 
το διάγραμμα που μας δίνεται. Για παράδειγμα, θα 
υπολογίσουμε το Alexander πολυώνυμο του Κ από 
το σχήμα 2.

 Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού είχαν παρουσιαστεί κάποιοι βασικοί ορισμοί από 
τη Θεωρία Κόμβων και ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία του κλάδου, οι κινήσεις Reidemeister. 
Πέρα από τις εφαρμογές τους στην Ιατρική, οι κόμβοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και 
σε πιο απλές περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στο να κρύβουμε διάφορα μηνύματα από 
αδιάκριτα βλέμματα. Για να παρουσιάσουμε, όμως, αυτήν τη μέθοδο, θα πρέπει πρώτα να 
μιλήσουμε για ένα αναλλοίωτο κόμβων, το πολυώνυμο Alexander.

Εισαγωγή:

Σχήμα: 1

Σχήμα: 2
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Ο πίνακας 8 × 8 που προκύπτει είναι:

Αρα ο πίνακας Alexander θα είναι ο:

Οπότε, το Alexander πολυώνυμο θα είναι:

h(t) = det(L’) = -3x5 + 8t4 - 11t3 + 8t2 - 3t

Άρα η απόλυτη τιμή του πολυωνύμου του στο t = −1 
είναι ίση με 33. Επομένως, αντιστοιχίζουμε σε αυτόν 
τον κόμβο τον αριθμό 33.

 Έχοντας π.χ. την εξής αντιστοίχιση μεταξύ 
γραμμάτων και αριθμών:

ο παραπάνω κόμβος μπορεί να αντιστοιχιθεί με το 
γράμμα «π». Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία 
για τυχόντα διαγράμματα κόμβων, μπορεί κανείς να 
δημιουργήσει το δικό του «αλφάβητο» με κόμβους, 
όσο απλό ή όσο περίπλοκο κι αν το θέλει ! 
 
  Έτσι, θα μπορεί να γράφει μικρά μηνύματα με τρόπο 
που μόνο ο ίδιος (και ίσως όσοι διάβασαν αυτό το 
άρθρο) θα μπορεί να διαβάσει. Ας κλείσουμε το 
άρθρο με ένα σχετικό μήνυμα...

Βιβλιογραφία: 
[1] Colin C. Adams (1994). The Knot Book. New York City: W. H. 
      Freeman and Company
[2] Charles Livingston (1993). Knot Theory. Washington: The 
      Mathematical Association of America
[3] V.V. Parasolov & A.B. Sossinsky (1996). Knots, Links, Braids 
     and 3-Manifolds. An Introduction to the New Invariants in 
     Low-Dimensional Topology. Rhode Island: American Mathe-
     matical Society
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Η επιλογή του πανεπιστημίου έγινε πρώτον με 
βάση τα συναφή ερευνητικά ενδιαφέροντα και 
δεύτερον με βάση τις προσφορές (offer letters) των 
πανεπιστημίων.

Βιώσατε ρατσισμό ή ξενοφοβία;
 Όχι. Η υποδοχή των international students ήταν 
πολύ θερμή στην πανεπιστημιακή κοινότητα και 
στην κοινωνία γενικότερα.

Θα επιστρέφατε στην Ελλάδα και αν ναι σε τι βά-
θος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες;
  Με βάση τις υπάρχουσες συνθήκες, φαντάζει δύσκο-
λη η επιστροφή, για τα επομενα 5 χρόνια. Η εύρεση 
συναφούς αντικειμένου στην αγορά εργασίας, 
η προβληματική οικονομική και επιχειρηματική 
κατάσταση όπως και η πολιτικοοικονομική αστάθεια 
που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 
σβήνουν κάθε σκέψη για μόνιμη επιστροφή. Οι 
καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα παρόλα αυτά 
αποτελούν διαχρονική αξία.

Τι θα συμβουλεύατε έναν απόφοιτο του Μαθημα-
τικού;
 Να  κυνηγήσει το όνειρό του, είτε στην Ελλάδα, είτε 
στο εξωτερικό. Τα Μαθηματικά είναι η “πρώτη ύλη” 
για τόσους κλάδους επιστημών που πραγματικά 
θα πρέπει να προσπαθήσει πολύ για να μη βρει 
τίποτα με το οποίο να θέλει να ασχοληθεί σοβαρά 
και επαγγελματικά. Ευτυχώς για μας, Μαθηματικά 
εκτείνονται από τα καθαρά Μαθηματικά μέχρι.. την 
Ψυχολογία!

Μαθηματικοί Χωρίς Σύνορα
γράφει ο Βασίλειος Καλέσης
                   Μαθηματικός, ΑΠΘ

  Ένα από τα προνόμια των απόφοιτων μαθηματικών 
τμημάτων είναι ότι το πτυχίου τους δίνει πολλές 
επαγγελματικές διεξόδους. Και αυτό συμβαίνει διότι 
τα Μαθηματικά είναι η μητέρα των θετικών επιστημών, 
συνεπώς χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό σχεδόν 
απ’όλες τις επιστήμες. Οπότε ο μαθηματικός, με μια 
εξειδίκευση - μεταπτυχιακό ή διδακτορικό - μπορεί 
να εργαστεί σε πολλούς κλάδους.

 Εφοδιασμένοι με το πολύτιμο αυτό πτυχίο, πολλοί 
συμφοιτητές μας διάλεξαν να εργαστούν ή να 
συνεχίσουν τις σπουδές τους στο εξωτερικό. Άραγε, 
είναι καλύτερες οι συνθήκες εργασίας του εξωτερι-
κού; Βίωσαν ρατσισμό ή ξενοφοβία; Θα επέστρεφαν 
στην Ελλάδα; Τις απαντήσεις τους μας έδωσαν δέκα 
μαθηματικοί, απόφοιτοι του Μαθηματικού Α.Π.Θ.

μέρος: Β

Ράλλης Καραμιχάλης

2016-17: Postdoc, Πληροφορική, UWO, Canada
 Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού μου (2012-16) 
λάμβανα την υποτροφία Western Graduate Research 
Scholarship (WGRS). Τώρα, αρχής γενομένης από 
τον Οκτώβριο 2016, εργάζομαι ως μεταδιδακτορικός 
ερευνητής.

Για ποιο λόγο επιλέξατε ένα πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού για να συνεχίσετε τις σπουδές σας;
 Οι κύριοι λόγοι μετάβασής μου στο εξωτερικό 
ήταν το κύρος και η διαθεσιμότητα ερευνητικών 
προγραμμάτων, η άμεση διασύνδεση των σπουδών 
με την αγορά εργασία, η δεινή οικονομική κατάσταση 
της Ελλάδας και η οικονομική ανεξαρτησία. 
Προσωπικά, η συνέχιση των σπουδών μου σε 
πανεπιστήμιο του εξωτερικού ήταν πάντοτε στα 
επόμενα βήματα μου, από όταν ήμουν προπτυχιακός 
φοιτητής ακόμα. Η επιλογή του Καναδά έγινε με 
βάση την παρουσία της χώρας στην κορυφή των 
περισσότερων λιστών με τους δείκτες ποιότητας 
ζωής. 

2006: 3x Bronze med-
als (23ος Αρχιμήδης, 9η 
ΜΜΟ, 47η IMO) 
2006-10: πτυχίο Μαθη-
ματικού ΑΠΘ
2010-12: ΜΔΕ Πληροφο-
ρικής, Μαθηματικό ΑΠΘ
2011-12: Στρατός
2012-16: PhD, Πληροφο-
ρική, UWO, Canada
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νω υποτροφία η οποία επαρκεί για την διαβίωση μου. 

Για ποιο λόγο επιλέξατε ένα πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού για να συνεχίσετε τις σπουδές σας;
 Ο κυριότερος λόγος που έφυγα στο εξωτερικό είναι 
η έλλειψη χρηματοδότησης στο ΑΠΘ. Αφενός, στο 
τμήμα Μαθηματικών, τη δεδομένη στιγμή, δεν υπή-
ρχε δυνατότητα απολαβών στα πλαίσια διδακτορικού. 
Συνεπώς θα έπρεπε να αναζητήσω εργασία εκτός του 
πανεπιστημίου και να ασχολούμαι με το διδακτορικό 
στον ελεύθερό μου χρόνο. Αφετέρου, λόγω μειωμέ-
νου προσωπικού οι καθηγητές μας υπεραναλώνονται 
στο διδακτικό έργο και δεν προλαβαίνουν να 
ασχοληθούν με την έρευνα και τους μεταπτυχιακούς 
και διδακτορικούς φοιτητές τους σε βάθος.
Επέλεξα το πανεπιστήμιο της Δρέσδης διότι είχε ένα 
πολύ καλό διδακτορικό πρόγραμμα στον τομέα μου 
με γνωστούς καθηγητές και αξιόλογες απολαβές.

Βιώσατε ρατσισμό ή ξενοφοβία;
 Μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου ποτέ. Ούτως 
ή άλλως πρόκειται για ένα πολυπολιτισμικό 
πανεπιστήμιο (όπως και τα περισσότερα ευρωπαϊκά 
και αμερικανικά ιδρύματα), αλλά και οι Γερμανοί 
συνάδελφοι/εργαζόμενοι ήταν ανοιχτοί και έτοιμοι 
να βοηθήσουν. Ωστόσο, στη Δρέσδη υπάρχει τα 
τελευταία χρόνια σημαντική άνοδος ακροδεξιών 
στοιχείων. Ενδεικτικά αναφέρω ότι κάθε Δευτέρα 
υπάρχει πορεία διαμαρτυρίας ενάντια στους ξένους. 
Γενικότερα, τα άτομα μέσης ηλικίας και άνω, όσοι 
δηλαδή έχουν μνήμες από την εποχή που η Γερμανία 
ήταν χωρισμένη, είναι απρόθυμα να επικοινωνήσουν 
στα αγγλικά. Οι Γερμανοί μεταξύ τους αναφέρουν ότι 
η Δρέσδη είναι η χειρότερη πόλη της χώρας για έναν 
ξένο.

Είστε ικανοποιημένος από τις συνθήκες και το  
βιωτικό επίπεδο της χώρας στην οποία εργάζεστε;
 Σε μεγάλο βαθμό. Η διαφορά θερμοκρασίας είναι 
μεγάλη, η ηλιοφάνεια είναι σαφώς μειωμένη και 
σε καμία περίπτωση η Δρέσδη δεν έχει τη ζωή της 
Θεσσαλονίκης. 

Πέραν τούτων, το βιωτικό επίπεδο είναι καλύτερο 
απ’ ότι θα μπορούσα να ελπίζω στην παρούσα φάση 
στην Ελλάδα της κρίσης.

Θα επιστρέφατε στην Ελλάδα και αν ναι σε τι βά-
θος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες;
 Σαφώς. Παρά τη διαφορά στο βιωτικό επίπεδο, η 
οικογένεια, οι φίλοι, οι άνθρωποι που μιλάνε την ίδια 
γλώσσα με σένα βρίσκονται στην Ελλάδα. Ακόμα και 
με όσους έχουν επίσης φύγει στο εξωτερικό, τα σημεία 
συνάντησης δεν έχουν αλλάξει. Απλά οι συναντήσεις 
απαιτούν πλέον περισσότερη οργάνωση!
Ο χρονικός ορίζοντας και οι συνθήκες δεν έχουν 
ξεκαθαρίσει ακόμα. Υπάρχουν στιγμές που απλά 
σου λείπει ο τόπος σου και λες θα γυρίσω πίσω κι ας 
πεινάσω. Αν μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού 
αποφασίσω ότι θέλω μια αλλαγή από το ακαδημαϊκό 
περιβάλλον, θα αναζητήσω εργασία και σε ελληνικές 
εταιρείες. Σε περίπτωση θετικής απάντησης (ακόμα 
και με αρκετά χαμηλότερες αλλά αξιοπρεπείς 
απολαβές) θα προτιμηθεί η Ελλάδα. Εάν ωστόσο 
συνεχίσω ακαδημαϊκά, το πιθανότερο είναι να κάνω 
μεταδιδακτορικές σπουδές για περίπου μια δεκαετία 
και να επιστρέψω αν και όταν βρω κάποια θέση σε 
πανεπιστήμιο.

Τι θα συμβουλεύατε έναν απόφοιτο του Μαθημα-
τικού;
 Αν κάποιος θέλει να συνεχίσει ακαδημαϊκά συνιστώ 
να δοκιμάσει στο εξωτερικό. Χωρίς φόβο, διότι το 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος 
Μαθηματικών του Α.Π.Θ., αν και “παλιομοδίτικο”, 
είναι σε γενικές γραμμές ένα καλό πρόγραμμα 
σπουδών. Απουσιάζουν τα μοντέρνα Μαθηματικά, 
οπότε αρχικά φαίνεται ότι οι υπόλοιποι έχουν 
μεγάλο προβάδισμα σε σχέση με εμάς. Στην πορεία, 
όμως, οι γερές μας βάσεις αποδεικνύονται πιο 
σημαντικές από την εξειδίκευση σε (μέρος μόνο από 
τα) μοντέρνα μαθηματικά. Είναι πολύ σημαντικό 
να έχει κανείς παραστάσεις από πανεπιστήμια του 
εξωτερικού, ώστε να έχει κάποιο μέτρο σύγκρισης 
και να αντιλαμβάνεται τι και πώς μπορεί να γίνει 
διαφορετικά. Ακόμα και για εργασία, βλέπω φίλους, 
παλιούς συμφοιτητές που μόνο με το πτυχίο έχουν 
ανελιχθεί σε καλές θέσεις. Ωστόσο θα συμβούλευα 
υπομονή˙ μη βγεις έξω με την πρώτη ευκαιρία, απλά 
για να πεις ότι βγήκες. Υπάρχει ο κίνδυνος να μείνεις 
κολλημένος σε ένα πρόγραμμα που δεν σε γεμίζει, 
μακριά από το σπίτι σου, και γενικότερα σε μια 
δυσάρεστη κατάσταση στην οποία δεν μπορείς να 
αποδώσεις. Αν αυτό για το οποίο φεύγεις δεν είναι 
κάτι για το οποίο θα ξυπνάς το πρωί με διάθεση, μη 
φύγεις.

 Απόφοιτος Μαθηματικού 
ΑΠΘ, κάτοχος μεταπτυ-
χιακού διπλώματος στη 
Θεωρητική Πληροφορική 
από το ίδιο τμήμα. Υπο-
ψήφιος διδάκτορας της 
Θεωρητικής Πληροφο-
ρικής στο TU Dresden 
στη Γερμανία. Στα πλαίσια 
του διδακτορικού λαμβά-

Μαραντίδης Παύλος
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  Αν νιώθεις ότι αυτά που αφήνεις πίσω είναι πιο 
σημαντικά από αυτά που θα πας να βρεις, μη φύγεις. 
Υπομονή˙ θα βρεθεί κάτι άλλο καλύτερο, νωρίτερα 
απ’ότι φαντάζεσαι.

ΑΠΘ ήθελα να συνεχίσω τις σπουδές στα Μαθημα-
τικά σε ανώτερο επίπεδο. Εξετάζοντας τις επιλογές 
μου, αποφάσισα να μεταβώ στο εξωτερικό  για δύο 
κυρίως λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι η οικονομική 
ανεξαρτησία που προσφέρεται μέσω υποτροφιών και 
εργασίας. Ο δεύτερος είναι ότι δίνεται η δυνατότητα 
να κάνει κάποιος πολύ καλές διασυνδέσεις – κάτι 
απαραίτητο για όποιον ακολουθεί ακαδημαϊκή 
καριέρα -  γνωρίζοντας και συζητώντας με τους 
κορυφαίους επιστήμονες στον τομέα του.  

Τι σας προσέφερε το Μαθηματικό ΑΠΘ;
 Το Μαθηματικό ΑΠΘ μου προσέφερε πολύ καλό 
επίπεδο γνώσεων και επίσης πολύ μεγάλο φάσμα 
μέσω των μαθημάτων επιλογής και των ειδικών 
θεμάτων. Όταν ήρθα στο εξωτερικό δεν ένιωσα να 
υστερώ σε γνώσεις σε σχέση με τους άλλους φοιτητές 
που σπούδασαν σε πανεπιστήμια του εξωτερικού και 
μπόρεσα πολύ γρήγορα να προσαρμοστώ.

Βιώσατε ρατσισμό ή ξενοφοβία;
 Στις ΗΠΑ δεν ένιωσα κάτι από αυτά. Υπάρχει πολύ 
καλό κλίμα στο πανεπιστήμιο και αγκαλιάζουν τους 
ξένους φοιτητές. Μάλιστα - για κάποιο λόγο -  τους 
προτιμούν σε σχέση με τους Αμερικάνους!

Είστε ικανοποιημένος από τις συνθήκες και το  
βιωτικό επίπεδο της χώρας στην οποία εργάζεστε;
 Το Los Angeles είναι μια τεράστια πόλη – 5 φορές 
όσο η Αθήνα -  με πολύ έντονους ρυθμούς ζωής 
και μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Η ζωή είναι 
ακριβή αλλά ο μισθός του πανεπιστημίου αρκεί για 
να καλύψει τις ανάγκες μου. Ενώ παρέχει τα πάντα 
σαν πόλη και το κλίμα είναι πάντα καλό, προσωπικά 
θα προτιμούσα μια πιο μικρή και ήσυχη πόλη.

Θα επιστρέφατε στην Ελλάδα και αν ναι σε τι βά-
θος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες;

 Θα ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα κάποια στιγμή, 
με προϋπόθεση να βρω μια εργασία που μου επιτρέπει 
να καλύψω τις ανάγκες τις δικές μου και πιθανώς της 
οικογένειάς μου. Φυσικά οι μισθοί στο εξωτερικό θα 
είναι πάντα πολλαπλάσιοι, αλλά η Ελλάδα έχει άλλα 
πλεονεκτήματα και θεωρώ πως αξίζει τον κόπο να 
κάνει κάποιος αυτή τη “θυσία”. 

Τι θα συμβουλεύατε έναν απόφοιτο του Μαθημα-
τικού;
Το πτυχίο του Μαθηματικού δίνει πάρα πολλές 
δυνατότητες μετεξέλλιξης. Αν κάποιος ενδιαφέρεται 
για τα καθαρά μαθηματικά και δεν έχει κάτι που 
να τον “κρατάει” στην Ελλάδα σίγουρα θα πρέπει 
να ψάξει στο εξωτερικό για σπουδές. Γενικά, όμως, 
θα συμβούλευα κάθε απόφοιτο, που αισθάνεται 
ότι θέλει να κάνει κάτι παραπάνω από διδασκαλία 
Μαθηματικών, να “δοκιμάσει” το εξωτερικό είτε για 
κάποιο μεταπτυχιακό – αν μπορεί να βρει υποτροφία -  
είτε για Erasmus placement, είτε για πρακτική.  Είναι 
εμπειρίες που διευρύνουν τους ορίζοντες, αλλάζουν 
τον τρόπο σκέψης, και μπορεί να ανοίξουν μεγάλες 
“πόρτες” στην καριέρα κάποιου.

                                Το μεταπτυχιακό που ακολούθησα
είχε πολύ καλές προοπτικές και μου άρεσε το περιεχό-
μενο, οπότε και εγγράφηκα. Το διδακτορικό προ-
έκυψε τον καιρό που τελείωνα τη συγγραφή της 
μεταπτυχιακής μου εργασίας.

Τι σας προσέφερε το Μαθηματικό ΑΠΘ;
 Μου πρόσφερε κατ’ αρχάς φίλους. Έπειτα μου 
πρόσφερε ένα ευρύ πλαίσιο σπουδών καθώς και 
τη δυνατότητα να γνωρίσω αρκετούς σοβαρούς 
καθηγητές/ερευνητές. Πέραν των τεχνικών γνώσεων 
έμαθα να είμαι υπομονετικός όταν προσπαθώ να 
λύσω ένα πρόβλημα.

Για ποιο λόγο επιλέξατε ένα πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού για να συνεχίσετε τις σπουδές σας;
 Νομίζω ότι το έκανα απλά επειδή είχα τη δυνατότητα. 
Έχοντας και την ολλανδική υπηκοότητα η Ολλανδία 
μου φάνηκε ως μια λογική επιλογή.

 Είμαι διδακτορικός φοι-
τητής στο University of 
California, Los Angeles, 
και η χρηματοδότησή 
μου προέρχεται από 
υποτροφία του πανεπι-
στημίου ως ένα μέρος και 
από εργασία ως βοηθός 
διδασκαλίας. Όταν τελεί-
ωσα το προπτυχιακό στο

Δημήτρης Νταλαμπέκος

 Μετά τις προπτυχιακές 
σπουδές μου στο Μαθη-
ματικό ΑΠΘ, ξεκίνησα 
διετείς μεταπτυχιακές 
σπουδές στο πανεπιστή-
μιο της Ουτρέχτης (Ολ-
λανδία). Αυτή τη στιγμή 
συνεχίζω με διδακτορικές 
σπουδές και έρευνα στο 
πανεπιστήμιο του ΄Αμ-
στερνταμ (UvA).

Νίκος Στάρρεβελντ
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Βιώσατε ρατσισμό ή ξενοφοβία;
 Δε θα το έλεγα. Έμαθα τη γλώσσα σχετικά γρήγορα 
γεγονός που διευκόλυνε την επικοινωνία και την 
κοινωνικοποίηση.

Θα επιστρέφατε στην Ελλάδα και αν ναι σε τι βά-
θος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες;
 Δύσκολη ερώτηση. Φυσικά και θα ήθελα να γυρίσω 
στην Ελλάδα αλλά προς το παρόν η ζωή μου είναι 
στην Ολλανδία. Το τι θα κάνω στο μέλλον εξαρτάται 
κυρίως από τις ευκαιρίες που μου δίνονται εδώ παρα 
από τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα. 
Αυτή τη στιγμή η δουλειά μου εδώ με γεμίζει. Μετά 
το τέλος του διδακτορικού μου θα δω φυσικά τι 
επιλογές υπάρχουν και στην Ελλάδα. 

Τι θα συμβουλεύατε έναν απόφοιτο του Μαθημα-
τικού;
 Να συμβάλλει στην κατανόηση των Μαθηματικών και 
της ουσίας τους, ανεξαρτήτου του τομέα στον οποίο 
εργάζεται. Επίσης, πιστεύω ότι ως απόφοιτοι πρέπει 
να στηρίζουμε τη σχολή στην οποία σπουδάσαμε, 
με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας φυσικά, γιατί εκεί 
περάσαμε μερικά από τα πιο όμορφα και δημιουργικά 
χρόνια της ζωής μας.

              ως μαθητευόμενος δάσκαλος δευτεροβά-θμιας 
εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχω 
ονομάζεται “PGCE Mathematics”, διαρκεί 10 μήνες 
και είναι επιδοτούμενο από την αγγλική κυβέρνηση, 
με επιδότηση ύψους 25000 λιρών, εφόσον ο βαθμός 
του ελληνικού προπτυχιακού πτυχίου ξεπερνά 
το 6. Είναι υβδριδικό πρόγραμμα κατά το οποίο 
παρακολουθείς κάποια μαθήματα διδακτικής στο 
πανεπιστήμιο, αλλά κατά κύριο λόγο διδάσκεις σε 
δημόσιο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της 
Αγγλίας. Με την αποπεράτωση του προγράμματος 
λαμβάνεις διδακτική επάρκεια στην Αγγλία καθώς 
επίσης και 60 από τις 180 διδακτικές μονάδες που 
απαιτούνται για τη λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος 
στη Διδακτική των Μαθηματικών από οποιοδήποτε 
πανεπιστήμιο της Αγγλίας. 

Μετέβηκα στο εξωτερικό για να μαζέψω χρήματα 
και εμπειρίες που θα μου επιτρέψουν να γυρίσω στην 
Ελλάδα και να βοηθήσω στην ανάπτυξή της.

Τι σας προσέφερε το Μαθηματικό ΑΠΘ;
 Δωρεάν μόρφωση, μεγάλο εύρος γνώσεων 
Μαθηματικών, μη υποχρεωτική παρακολούθηση που 
μου επέτρεψε να εργάζομαι παράλληλα, κάποιους 
πραγματικά αξιόλογους συμφοιτητές που με 
στήριξαν και με ενέπνευσαν και 2-3 καθηγητές που 
μου εμφύσησαν την αγάπη για την Άλγεβρα.
Από την άλλη όμως: κακές υποδομές, χαοτικό 
πρόγραμμα σπουδών με απεργίες, καταλήψεις και 
καθηγητές που εξαφανίζονταν τελευταία στιγμή 
καθώς και εξωπραγματικές εμπειρίες με παρατάξεις 
που παρεμπόδιζαν διαρκώς τη διδακτική διαδικασία.

Για ποιο λόγο επιλέξατε ένα πανεπιστήμιο του 
εξωτερικού για να συνεχίσετε τις σπουδές σας;
 Η ποιότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
καθώς και των εργασιακών ευκαιριών του εξωτερικού 
είναι κατά κανόνα ανώτερες από αυτές της Ελλάδας. 
Αυτό μας επιτρέπει να επωφεληθούμε από αυτή την 
ασυμμετρία και να επιστρέψουμε στην Ελλάδα με 
εξειδικευμένη κατάρτιση  που μας δίνει καλύτερες 
εργασιακές προοπτικές, αλλά και τη δυνατότητα να 
παράγουμε ουσιαστικά καινοτόμο έργο.

Βιώσατε ρατσισμό ή ξενοφοβία;
 Καθώς βρισκόμουν στην Ολλανδία, βίωσα ρατσισμό 
απέναντί μου ως Έλληνα, καθώς η κοινή γνώμη 
εκεί έχει επηρεαστεί αρκετά από τα ΜΜΕ. Αυτό 
δε συμβαίνει στην Αγγλία, κατά κύριο λόγο διότι η 
Αγγλία είναι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό “εκτεθιμένη” 
σε ανθρώπους του εξωτερικού αλλά και διότι μιλώ 
άπταιστα Αγγλικά.

Είστε ικανοποιημένος από τις συνθήκες και το  
βιωτικό επίπεδο της χώρας στην οποία εργάζεστε;
 Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την ποιότητα 
της κατάρτισης που λαμβάνω, καθώς και από την 
οικονομική στήριξη για τη συμμετοχή μου στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα PGCE. Ωστόσο, η ποιότητα 
ζωής στην Αγγλία είναι κατώτερη από αυτή που 
μπορεί κανείς να έχει στην Ελλάδα, εφόσον μπορεί 
να ξεφύγει από το πλαίσιο της βιοπάλης.

Θα επιστρέφατε στην Ελλάδα και αν ναι σε τι βά-
θος χρόνου και υπό ποιες συνθήκες;
 Σχεδιάζω να επιστρέψω στην Ελλάδα σε βάθος 
πενταετίας ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης στον ιδιωτικό τομέα.

Τι θα συμβουλεύατε έναν απόφοιτο του Μαθημα-
τικού;

 Εγγράφηκα στο μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα Καθα-ρών 
Μαθηματικών στο πανεπι-
στήμιο του Άμστερνταμ 
όπου παρακολούθησα για 
1 εξάμηνο και στη συνέχεια 
αποφάσισα να μεταπηδήσω 
στη Διδακτική των Μαθη-
ματικών. Φέτος φοιτώ στο 
πανεπιστήμιο του Ports-
mouth

Κωνσταντίνος Τάκερ
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 Δεδομένης της προσωρινής κατάστασης στην 
Ελλάδα, θα συμβούλευα κάποιον που ενδιαφέρεται 
να γίνει καθηγητής, να αναζητήσει επιδοτούμενα 
προγράμματα του εξωτερικού, όπως το PGCE στην 
Αγγλία, το οποίο θα του παράσχει κατάρτιση και 
οικονομική άνεση και θα του δώσει τη δυνατότητα 
να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής και να αποτελέσει 
ουσιαστικό κεφάλαιο για τη χώρα όταν επιστρέψει.
Κάποιος που ενδιαφέρεται να γίνει ερευνητής, 
μπορεί να αναζητήσει επιδοτούμενα μεταπτυχιακά 
προγράμματα, όπως αυτά της Σκανδιναβίας. Καλό 
θα ήταν να αποφύγει τα συστήματα που λειτουργούν

με φοιτητικά δάνεια (“student loans”) όπως συμβαίνει 
στην Αγγλία και την Ολλανδία.
Σε κάποιον που δεν επιθυμεί να αφήσει την Ελλάδα 
προσωρινά, συνιστώ να παράγει καινοτόμο έργο 
στον τομέα του, ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει 
στις οικονομικές συνθήκες. Προσωπικά, κατά τη 
φοίτησή μου στο Μαθηματικό ΑΠΘ, κατάφερα 
να συντηρούμαι οικονομικά κάνοντας διάφορες 
δουλειές όπως βάψιμο, μετακομίσεις, δουλειές 
κτήματος, αλλά προς το τέλος των σπουδών μου 
αφοσιώθηκα στα ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών 
με μεγάλη επιτυχία.

Ευχαριστούμε θερμά τους αξιότιμους συναδέλφους Μακρίνα Αγάογλου, Γιάννη Αγιόλ, Λάζαρο Παντελεήμων Βαστάζο, Βύρωνα 
Βελλή, Βαγγέλη Κανούλα, Ράλλη Καραμιχάλη, Παύλο Μαραντίδη, Δημήτρη Νταλαμπέκο, Νίκο Στάρρεβελντ και Κωνσταντίνο 
Τάκερ για τις συνεντεύξεις που μας παραχώρησαν. 
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Το τελευταίο Θεώρημα του Φερμά

Ταξιδεύοντας... με το σώμα και το μυαλό
γράφει η Ίρις Παπαδοπούλου
                  Μαθηματικός, Ph.D.
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   να από τα βιβλία που πρέπει να έχει διαβάσει κάθε 
μαθηματικός ή λάτρης των Mαθηματικών είναι «Το 
τελευταίο Θεώρημα του Φερμά» του Simon Singh, το 
οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τραυλός.

Όλα ξεκίνησαν τον 17ο αιώνα όταν ο Πιερ ντε 
Φερμά (1607-1665), δικηγόρος στο επάγγελμα 
και άνθρωπος της αναγεννησιακής παράδοσης, 
μελετούσε το βιβλίο «Αριθμητικά» του Διόφαντου. 
Στο περιθώριο της σελίδας που περιελάμβανε το 
Πυθαγόρειο Θεώρημα σημείωσε ότι είναι αδύνατον 
να ισχύει το xn + yn = zn, όπου x, y, z θετικοί ακέραιοι 
και n ακέραιος μεγαλύτερος του δύο. Σημείωσε, 
επίσης,

  Η παραπάνω διατύπωσή του έγινε για τα επόμενα
350 χρόνια έμμονη ιδέα των πιο διάσημων μαθη-
ματικών και χαρακτηρίστηκε ως «Η κορυφή των 
Ιμαλαΐων» για τη Θεωρία Αριθμών. Η ομορφιά 
του Τελευταίου Θεωρήματος του Φερμά έγκειται 
στο γεγονός ότι το ίδιο το πρόβλημα είναι πολύ 
απλό και διατυπωμένο με όρους με τους οποίους 
είναι εξοικειωμένος ακόμα και ένας μαθητής του 
Γυμνασίου.
 Ο αναγνώστης του βιβλίου ταξιδεύει από τα 
μαθηματικά της αρχαίας Ελλάδας και την Αδελφότητα 
του Πυθαγόρα ως το 1993 και την προσωπική 
ιστορία και αγώνα του Άντριου Ουάιλς (Andrew 
Wiles,1953-) για την επίλυση του Τελευταίου 
Θεωρήματος του Φερμά. Στο πρώτο κεφάλαιο του 
βιβλίου αναφέρεται η ιστορία του Πυθαγόρα και 
αναλύεται πώς το Πυθαγόρειο Θεώρημα αποτελεί 
τον άμεσο πρόγονό του. Στο δεύτερο κεφάλαιο του 
βιβλίου γίνεται εκτενής αναφορά τόσο στην ιστορία 
του Θεωρήματος μέχρι τη Γαλλία του 17ου αιώνα 
όσο και στον ίδιο τον Πιερ ντε Φερμά. Στα επόμενα

 δύο κεφάλαια εξιστορούνται οι απόπειρες απόδειξης 
του Τελευταίου Θεωρήματος κατά τη διάρκεια του 
18ου, 19ου και 20ου αιώνα, η οποίες αν και απέτυχαν 
βοήθησαν στη δημιουργία ενός οπλοστασίου 
μαθηματικών τεχνικών. Γίνεται επίσης αναφορά και 
στα διάφορα βραβεία που προκηρύσσονταν για την 
επίλυσή του και στον ανταγωνισμό που επικρατούσε 
μεταξύ των μαθηματικών κάθε εποχής. Στο 
πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται τα γεγονότα των 
τελευταίων σαράντα χρόνων τα οποία συνετέλεσαν 
στην τελική απόδειξη του Θεωρήματος. Τα τελευταία 
δύο κεφάλαια του βιβλίου αναφέρονται εκτενώς στη 
ζωή και στο έργο του Άντριου Ουάιλς. Η απόδειξη 
του Τελευταίου Θεωρήματος αποτελούσε για τον 
Άντριου Ουάιλς όνειρο και φιλοδοξία της ζωής του 
και γι’ αυτό τον λόγο αφιερώθηκε πλήρως σε αυτό 
για επτά χρόνια. Βασικό στοιχείο της απόδειξής του 
αποτελεί η απόδειξη της γνωστής ως εικασία των 
Τανιγιάμα-Σιμούρα (Taniyama-Shimura), η οποία 
γεφύρωνε δύο ολότελα διαφορετικούς μαθηματικούς 
κόσμους.
 Διαβάζοντας απνευστί αυτό το βιβλίο είχα την 
ευκαιρία να μάθω πολλά για την ιστορία των 
Μαθηματικών αλλά και την ιστορία ενός από τα 
δυσκολότερα προβλήματα των Μαθηματικών όλων 
των εποχών. Αρχικά φοβόμουν να το διαβάσω γιατί 
πίστευα ότι θα ήταν ένα βαρύ, αυστηρά επιστημονικό 
βιβλίο, στην πορεία όμως διαπίστωσα ότι πρόκειται 
για ένα πολύ ευχάριστο και ενδιαφέρον βιβλίο, 
πλούσιο σε ιστορικές αναφορές.

«Έχω ανακαλύψει μια πραγματικά θαυμάσια 
απόδειξη, όμως το περιθώριο της σελίδας 

είναι πολύ στενό για να την αναπτύξω».
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  ι εννοούμε με τον όρο μάθηση; Ποιες είναι οι 
σημαντικότερες θεωρίες μάθησης; Πώς ξεκίνησαν; 
Από ποια ρεύματα ψυχολογίας εμπνεύστηκαν; Πώς 
επηρέασαν τη διδασκαλία;
 Σύμφωνα με τον Gagne, «Μάθηση είναι η διαδικασία 
που υποβοηθά τους οργανισμούς να τροποποιήσουν 
τη συμπεριφορά τους σε ένα σχετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα και µε ένα μόνιμο τρόπο». Οι 
πρώτες θεωρίες μάθησης εμπνεύστηκαν από τον 
συμπεριφορισμό, ένα από τα βασικότερα ρεύματα 
ψυχολογίας. Σύμφωνα με τον συμπεριφορισμό, ο 
άνθρωπος στην αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον 
δέχεται ερεθίσματα τα οποία διαμορφώνουν τη 
συμπεριφορά του.

 Κύριος εκπρόσωπος του συμπεριφορισμού είναι 
ο I.Pavlov, ο οποίος πίστευε ότι αν ένα ουδέτερο 
ερέθισμα συνδεθεί με ένα ανεξάρτητο ερέθισμα, 
δημιουργεί μία εξαρτημένη αντίδραση. Τι εννοούμε 
με αυτό; Ο Pavlov έμεινε στην ιστορία για το πείραμα 
με τα σκυλιά. Λίγο πριν ταΐσουν μία ομάδα από 
σκυλιά (ανεξάρτητο ερέθισμα), έβαζε να ακούγεται 
κάποιος ήχος (ουδέτερο ερέθισμα) και παρατήρησε 
ότι τα σκυλιά συνδέσανε τον ήχο με την παροχή 
φαγητού.

Έτσι, κάθε φορά που ακουγότανε ο ήχος, έτρεχαν 
σάλια από τα στόματα των σκύλων (εξαρτημένη 
αντίδραση) ακόμα κι αν δεν έβλεπαν το φαγητό. 
Κατέληξε έτσι στο συμπέρασμα ότι όπως τα 
σκυλιά, έτσι και οι άνθρωποι, με τα κατάλληλα 
ερεθίσματα, μπορούν να εκπαιδευτούν να παράγουν 
συγκεκριμένες συμπεριφορές και με την επανάληψη 
της διαδικασίας να συντελείται η μάθηση. 

                                                  Εικόνα 1: I.Pavlov

 Τη θεωρία της κλασσικής εξαρτημένης μάθησης του 
Pavlov συνέχισε ο Watson ο οποίος την εμπλούτισε με 
κάποιες επιπλέον αρχές αποδεικνύοντας επίσης ότι 
τα πειράματα του Pavlov μπορούσαν να γενικευτούν 
και στους ανθρώπους, κάνοντας το πείραμα με το 
μικρό Άλμπερτ, ένα αγόρι έντεκα μηνών το οποίο 
και εκπαίδευσε, μέσω της κλασσικής εξαρτημένης 
μάθησης, να φοβάται τα ποντίκια. 

                                        Εικόνα 2: John B. Watson

Οι σημαντικότερες θεωρίες μάθησης

γράφει η Κατερίνα Χατζηγεωργίου 
                  Μαθηματικός M.Sc.
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 Σε αντίθεση με τους Pavlov και Watson οι οποίοι 
εστίασαν στη χωροχρονική συνάφεια του ερεθίσματος 
και της αντίδρασης, ο Thorndike πίστευε ότι παίζει 
ρόλο το αν το αποτέλεσμα της αντίδρασης είναι 
θετικό ή αρνητικό. Σε ένα πείραμά του, φυλάκισε σε 
ένα κουτί γάτες που είχαν μάθει να ζουν ελεύθερες. 
Παρατήρησε, λοιπόν, ότι οι γάτες προσπαθούσαν 
να βγουν από το κουτί. Κάποια στιγμή, τυχαία, 
πάτησαν το κουμπί που τις απελευθέρωνε. Με την 
επανάληψη, συνέδεσαν το πάτημα του κουμπιού με 
την απελευθέρωσή τους. Έτσι θεώρησε ότι η μάθηση 
επιτυγχάνεται ύστερα από μία σειρά δοκιμών και 
λαθών (μάθηση μέσω δοκιμής και πλάνης).

                           Εικόνα 3: Edward Thorndike

 Τη θεωρία του Thorndike συνέχισε ο Skinner ο 
οποίος υποστήριξε ότι ο άνθρωπος συνδέει τη 
συμπεριφορά του με τις συνέπειες που έχει αυτή, 
βάζοντας τον παράγοντα της ενεργής συμμετοχής 
του ατόμου πλέον και θεωρώντας ότι ο άνθρωπος 
μπορεί να εμφανίσει μόνος του κάποια συμπεριφορά 
χωρίς κάποιο εξωτερικό ερέθισμα. Οι συνέπειες μίας 
συμπεριφοράς ή αλλιώς τα είδη της συντελεστικής 
μάθησης είναι η ενίσχυση, η τιμωρία και η απόσβεση, 
η οποία περιλαμβάνει απουσία ενίσχυσης ή τιμωρίας. 
Ανάλογα με τη συνέπεια που έχει η πράξη, ο 
άνθρωπος την επαναλαμβάνει ή την εγκαταλείπει. Ο 
Skinner ασχολήθηκε με την εκπαίδευση και πρότεινε 
τη μέθοδο της προγραμματισμένης διδασκαλίας, 
με γραμμική οργάνωση της ύλης, η οποία βασίζεται 
στην θετική και αρνητική ενίσχυση.

 Σύμφωνα με τη προγραμματισμένη διδασκαλία 
πρέπει να δίνεται στο μαθητή ύλη μικρής έκτασης 
και αυτός να συμμετέχει ενεργά απαντώντας σε 
ερωτήσεις ή λύνοντας προβλήματα για τα οποία θα 
πρέπει να δέχεται άμεσα ανατροφοδότηση ή θετική 
ενίσχυση από τον δάσκαλο, αν έχει απαντήσει σωστά, 
ώστε να ενισχύονται οι προσπάθειες του μαθητή και 
να αποφεύγονται τα λάθη. 

                                            Εικόνα 4: B.F. Skinner

 Σε αντίθεση με τη θέση του Skinner για την 
αντιμετώπιση του λάθους είναι η θεωρία της 
διακλαδισμένης οργάνωσης του Crowder ο οποίος 
θεώρησε ότι με τις κατάλληλες επεξηγήσεις του 
δασκάλου το λάθος ξεπερνιέται και η μάθηση 
συντελείται. 
 Τέλος, ο Gagne είναι αυτός που υποστήριξε 
ότι κάθε τύπος μάθησης απαιτεί άλλον τύπο 
διδασκαλίας. Οι κατηγορίες μάθησης περιλάμβαναν 
τις γνωστικές στρατηγικές, τις πνευματικές και 
κινητικές δεξιότητες, τις λεκτικές πληροφορίες και 
τις στάσεις συμπεριφοράς. Συνδύασε τις θεωρίες του 
συμπεριφορισμού με αυτές του επόμενου ρεύματος, 
τις γνωστικές θεωρίες μάθησης, και δόμησε το 
μοντέλο διδακτικού σχεδιασμού, του οποίου βασικές 
αρχές είναι η ανάλυση των αναγκών του ατόμου, 
η επιλογή διδακτικού υλικού, η διδασκαλία, η 
εφαρμογή και η αξιολόγηση.
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Δόθηκε έμφαση στην εξάσκηση μέσω της επίλυσης 
ασκήσεων.

Οι μαθητές εκτελούν μηχανικά κάποιες διαδικασίες 
χωρίς να κατανοούν απαραίτητα τι κάνουν.

Προωθείται η καλλιέργεια μνημονικών δεξιοτήτων 
(προπαίδεια).

Αξιολογείται μόνο το αποτέλεσμα, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψιν η εσωτερική διαδικασία με 
την οποία έφτασε ο μαθητής σε αυτό, καθώς και η 
παραγωγή κριτικής ή δημιουργικής σκέψης.

Το λάθος δεν αξιοποιείται παιδαγωγικά.

Καλλιεργείται το ενδιαφέρον για την ατομική 
μάθηση και καθόλου για την ομαδική.

•

•

•

•

•

•

Ο μαθητής αναπαράγει και δε συμμετέχει στη 
δημιουργία της γνώσης.

Ο ρόλος του δασκάλου είναι πολύ σημαντικός 
αφού παρέχει τη γνώση.

Η γνώση δίνεται στους μαθητές τεμαχισμένη σε 
επιμέρους τμήματα. Αν οι μαθητές αποτύχουν 
σε μία άσκηση δίνεται κάποια άλλη μικρότερης 
δυσκολίας ώστε σταδιακά να κατακτούν τον 
επιθυμητό στόχο.

Οδήγησαν σε λογισμικά πακέτα καθοδήγησης, 
εξάσκησης και πρακτικής με ερωτήσεις σωστού 
λάθους, πολλαπλών επιλογών και σε εφαρμογές 
πολυμέσων.

•

•

•

•

[1] Ε. Καραδήμας, Πανεπιστημιακές σημειώσεις του μαθήματος «Συμπεριφοριστικές και γνωστικές θεωρίες προσωπικότητας», 
      Εθνικό και Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών.
[2] Ελληνιάδου, Κλεφτάκη, Μπαλκίζας, Η συμβολή των παιδαγωγικών προσεγγίσεων για την κατανόηση του φαινομένου της 
      μάθησης, Πανεπιστημιακό κέντρο επιμόρφωσης Αθήνας.
[3] Βασίλης Κουλαϊδής, Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής - Δημιουργικής Σκέψης για τη 
      δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

Βιβλιογραφία:

Πώς επηρέασαν οι θεωρίες συμπεριφορισμού τη διδασκαλία των μαθηματικών; 
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Λύση γρίφου 2ου τεύχους: Ο κατηγορούμενος καταπίνει το χαρτάκι που διαλέγει
Το Μοναστήρι

    Σε μία από τις κορυφές του όρους Γρίφερεστ βρίσκεται 
ένα απομονωμένο μοναστήρι...  Οι μοναχοί του είναι 
αυτάρκεις σε νερό και τροφή, αφού παράγουν όλα τα 
προϊόντα που χρειάζονται μέσα στη μονή και δεν έχουν 
καμία επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Το μόνο που δεν 
έχουν τη δυνατότητα να παράγουν είναι τα βιβλία, τα 
οποία λαμβάνουν μέσω ενός καλαθιού, μία φορά το μήνα. 
Οι μοναχοί είναι μανιώδεις αναγνώστες και διαβάζουν όλοι 
τα βιβλία που εισάγονται στη μονή. Μόλις μία μέρα μετά 
την τελευταία παραλαβή βιβλίων, οι μοναχοί αρχίζουν και 
πεθαίνουν μυστηριωδώς στο χώρο του αναγνωστηρίου. 
Τα συμπτώματα δείχνουν δηλητηρίαση, αλλά καμία από 
τις τροφές που κατανάλωσαν δεν ήταν δηλητηριασμένη... 
 Λαμβάνοντας υπόψιν ότι κανένας από τους μοναχούς 
δεν έχει προσωπικές διαφορές με οποιονδήποτε 
άλλο μοναχό, ο ηγούμενος καλείται να λύσει αυτό 
το μυστήριο, πριν δηλητηριαστεί και ο ίδιος...

γράφει ο Βασίλειος Καλέσης 
                   Μαθηματικός, ΑΠΘ 
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                   προπτυχιακός φοιτητής Μαθηματικού
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  Θεωρούμε ένα παίγνιο το οποίο δεν έχει λύση 
σε αυστηρά κυρίαρχες στρατηγικές ή λύση με τη 
διαδοχική απαλοιφή των αυστηρά κυριαρχούμενων 
για τους λόγους που αναφέραμε στο προηγούμενο 
τεύχος. Κάθε παίκτης θα προσπαθήσει και πάλι να 
προβλέψει τις στρατηγικές των υπολοίπων παικτών 
και να προσδιορίσει την άριστη αντίδραση του. 
Για το σκοπό αυτό θα αναφέρουμε την έννοια της 
ισορροπίας Nash. Αρχικά δίνουμε τον ορισμό της 
άριστης αντίδρασης:  Ας θεωρήσουμε ένα παίγνιο με 
Ν παίκτες και χώρο αποτελεσμάτων S. Έστω, επίσης, 
ότι ο χώρος των διαθέσιμων στρατηγικών του παίκτη 
i είναι Si και ότι S-i είναι ο χώρος αποτελεσμάτων 
που θα προκύψει αν δεν ληφθεί υπόψη ο χώρος των 
διαθέσιμων στρατηγικών του i, δηλαδή:
 Αντιστοιχία άριστης αντίδρασης είναι η αντιστοιχία   
η οποία δίνει το σύνολο των άριστων απαντήσεων 
του παίκτη i=1,2,…,N σε κάθε δεδομένη  κατατομή 
στρατηγικών που θα υιοθετήσουν οι υπόλοιποι N-1 
παίκτες. Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια 
της αντιστοιχίας άριστης αντίδρασης ας δούμε το 
επόμενο παράδειγμα.

Παράδειγμα: 
Θεωρούμε ένα παίγνιο με στρατηγική μορφή:

Η άριστη αντίδραση του Α όταν ο Β χρησιμοποιεί την 
s1

B είναι μόνο η s1
A, δηλαδή BA(s1

B)={s1
A}, διότι 4>0. 

Αν ο Β χρησιμοποιήσει την s2
B υπάρχουν δύο άριστες 

αντιδράσεις, η s1
A και η s2

A, δηλαδή BA(s2
B)={s1

A, s2
A} 

(επειδή τόσο η s1
A όσο και η s2

A οδηγούν σε απόδοση 
3 απέναντι στην  s2

B).

Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ NASH

  Ας δούμε, λοιπόν, τώρα τι είναι η ισορροπία Nash.
  Η ισορροπία Nash είναι η αμοιβαία άριστη αντίδραση 
με την έννοια ότι στην ισορροπία αυτή κάθε παίκτης 
υιοθετεί μια άριστη στρατηγική, με δεδομένες τις 
στρατηγικές όλων των άλλων παικτών. Μαθηματικά, 
η κατατομή    

(s*
1, s

*
2,..., s

*
i-1, s

*
i, s

*
i+1,..., s

*
N)

είναι ισορροπία Nash ενός παιγνίου όταν:

ui (s*
1, s

*
2,..., s

*
i-1, s

*
i, s

*
i+1,..., s

*
N) ≥ ui (s*

1, s
*
2,..., s

*
i-1, s

*
i, 

s*
i+1,..., s

*
N)               και       

 Η ισορροπία Nash έχει δύο ερμηνείες. Αρχικά 
είναι η κατατομή των στρατηγικών που, δεδομένου 
των στρατηγικών των υπολοίπων, ο παίκτης που 
εξετάζουμε δίνει την καλύτερη απάντηση. Δεύτερον, 
είναι η κατατομή των στρατηγικών που, δεδομένου 
των στρατηγικών των υπολοίπων, ο παίκτης 
που εξετάζουμε δεν έχει κίνητρο να αλλάξει την 
στρατηγική του μονομερώς. Βέβαια και τα δύο πρέπει 
να ισχύουν για όλους τους παίκτες. Ας επιμείνουμε 
λίγο στο δεύτερο για να γίνει καλύτερα κατανοητό. 
Λέμε ότι ένας παίκτης έχει κίνητρο μονομερούς 
απόκλισης όταν, δεδομένου των στρατηγικών των 
υπολοίπων, αλλάζοντας στρατηγική επιτυγχάνει 
καλύτερη απόδοση, δηλαδή κερδίζει περισσότερα. 
Επομένως, η έλλειψη κινήτρου για μονομερή αλλαγή 
στρατηγικής από όλους τους παίκτες σημαίνει ότι η 
κατατομή είναι Nash ισορροπία.
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 Στο προηγούμενο παράδειγμα η κατατομή 
(s2

A,s1
Β)=(0,3) δεν αποτελεί ισορροπία Nash καθώς 

με δεδομένη τη στρατηγική του Β ο παίκτης Α έχει 
κίνητρο να αλλάξει στρατηγική και να χρησιμοποιήσει 
την s1

A διότι 4>0. Η ερμηνεία της έλλειψης κινήτρου 
για αλλαγή στρατηγικής υποδεικνύει μια μέθοδο 
για τον προσδιορισμό των ισορροπιών Nash σε ένα 
παίγνιο. Εξετάζουμε τα κελιά του πίνακα αποδόσεων 
ένα - προς - ένα με το ερώτημα αν ένας τουλάχιστον 
από τους παίκτες είναι δυνατό να πετύχει αυστηρά 
μεγαλύτερη απόδοση με το να αποκλίνει μονομερώς. 
Ας δούμε το επόμενο παράδειγμα.

Παράδειγμα:

Οι αποδόσεις από την κατατομή (U, L) είναι 3 για 
τον Α και 4 για τον Β. Με δεδομένη τη στρατηγική 
του Α δηλαδή την U, ο Β ωφελείται αλλάζοντας τη 
στρατηγική του από L σε R (επειδή 5>4). Συνεπώς, 
η κατατομή (U, L) δεν είναι Nash ισορροπία. Οι 
αποδόσεις από την κατανομή  (U, R) είναι –3 για τον 
Α και 5 για τον Β. Ο παίκτης Β δεν έχει κίνητρο για 
μονομερή αλλαγή στρατηγικής από R σε L αφού κάτι 
τέτοιο θα οδηγούσε σε μείωση της απόδοσης τους 
από 5 σε 4.

Ο Α όμως έχει κίνητρο, επειδή με δεδομένο ότι  ο 
Β χρησιμοποιεί την R, θα αύξανε την απόδοση 
του από –3 σε 5 αν χρησιμοποιούσε την D αντί 
της U. Συνεπώς, η κατατομή (U, R) δεν είναι Nash 
ισορροπία. Οι αποδόσεις από την κατατομή (D, L) 
είναι 10 για τον Α και –2 για τον Β. Εδώ δεν υπάρχει 
κίνητρο μονομερούς απόκλισης επειδή κάτι τέτοιο θα 
μείωνε την απόδοση του Α από 10 σε 3 και του Β από 
–2 σε –5. Η έλλειψη κινήτρου για μονομερή αλλαγή 
στρατηγικής και από τους δύο παίκτες σημαίνει ότι η 
κατατομή (D, L) είναι Nash ισορροπία. Η κατατομή 
(D, R) δεν είναι Nash ισορροπία.  
 Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και με τη χρήση 
της αμοιβαίας άριστης αντίδρασης. Για τον Α ισχύει:  
ΒΑ(L)=D, BA(R)=D ενώ για τον Β είναι BB(U)=R, 
BB(D)=L. Στην κατατομή (D, L), D είναι η άριστη 
αντίδραση του Α στη στρατηγική L και L είναι η 
άριστη αντίδραση του Β στη στρατηγική D. Αφού για 
την κατατομή αυτή, η στρατηγική του κάθε παίκτη 
είναι η άριστη απάντηση στη στρατηγική του άλλου, 
η (D, L) είναι η Nash ισορροπία του παιγνίου. 
 Ένας γρήγορος τρόπος για τον προσδιορισμό 
των ισορροπιών Nash είναι η υπογράμμιση των 
αποδόσεων που προκύπτουν από τις άριστες 
αντιδράσεις στον πίνακα αποδόσεων του παιγνίου. 
Αν οι αποδόσεις όλων των παικτών σε ένα κελί είναι 
υπογραμμισμένες, τότε η κατατομή αυτή αποτελεί 
Nash ισορροπία.
Στο προηγούμενο παράδειγμα η άριστη αντίδραση 
του Β στην U, συνεπάγεται απόδοση 5 για τον Β 
(υπογραμμίζουμε το 5 στο κελί πάνω-δεξιά). Η άριστη 
αντίδραση του Β στην D, συνεπάγεται απόδοση –2 
για τον Β (υπογραμμίζουμε το –2 στο κελί κάτω-
αριστερά). Η άριστη αντίδραση του Α στην  L, 
συνεπάγεται απόδοση 10 για τον Α (υπογραμμίζουμε 
το 10 στο κελί κάτω-αριστερά). Η άριστη αντίδραση 
του Α στην R, συνεπάγεται απόδοση 5 για τον Α 
(υπογραμμίζουμε το 5 στο κελί κάτω-δεξιά). Η Nash 
ισορροπία είναι η (D, L) που αντιστοιχεί στο κελί που 
όλες οι αποδόσεις είναι υπογραμμισμένες.
 Στο σημείο αυτό αξίζει να τονίσουμε ότι τα 
αποτελέσματα από μια ισορροπία Nash δεν είναι 
πάντα τα πιο επιθυμητά για τους παίκτες. Απλά με 
την χρήση των στρατηγικών μιας ισορροπίας Nash 
ο κάθε παίκτης αποφεύγει να γίνει αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από πλευράς των υπολοίπων. Για 
παράδειγμα στο παίγνιο Δίλημμα των Φυλακισμένων  
η ισορροπία Nash είναι (Ομολογία, Ομολογία) 
(όπως δείξαμε στο προηγούμενο τεύχος), ενώ και 
οι δύο παίκτες θα βρίσκονταν σε καλύτερη θέση αν 
ταυτόχρονα δεν ομολογούσαν. Όμως στην κατατομή 
(Άρνηση,Άρνηση) υπάρχει κίνητρο και για τους δύο 
παίκτες να αποκλίνουν μονομερώς

Βιβλιογραφία:
[1] Martin J. Osborne (2010), Εισαγωγή στη θεωρία παιγνίων, 
      Εκδόσεις: Κλειδάριθμος.
[2] Σημείωσεις του καθηγητή Φουσέκη Π. για το μάθημα 
      Θεωρία Παιγνίων του Οικονομικού Τμήματος του ΑΠΘ. 
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9th International Week 
dedicated to Math 2017

αφιέρωμα στην:

15-19 March 2017

με τη συνεργασία του Μαθηματικού Τμήματος ΑΠΘ

more photos on https://www.facebook.com/hashtag/9mathweek



φωτό 1: Βιβλιοπαρουσίαση “Στην τροχιά των 
               ρητών”,  Χ. Λεμονίδης

φωτό 2: Ομιλία Α. Φυλάκη, προέδρου 
               παραρτήματος ΕΜΕ

φωτό 3: Καθηγητές εν (απο) δράσει
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φωτό 4,5: Εθελόντριες - φοιτήτριες του 
                  Μαθηματικού Τμήματος ΑΠΘ

φωτό 6:   Η οργανωτική επιτροπή της Μαθ. Εβδομάδας
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[Παρα-Λ{o}γισμός]2

γράφουν οι Θάνος Μπεσλίκας
   προπτυχιακός φοιτητής  Μαθηματικού
                     Θανάσης Κουρούπης     
 προπτυχιακός φοιτητής  Μαθηματικού
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προπτυχιακοι

οι

γρα ουνφ

Ένα πολύ συνηθισμένο ολοκλήρωμα
      Όταν συναντηθήκαμε με τον Θανάση (ποιον από τους δύο;) κάναμε έναν απολογισμό για τα μέχρι 
τώρα άρθρα του (ή μου) στο περιοδικό και είδαμε ότι κάποιες φορές ξέφευγε από αυτά που ήθελε να δει ο μέσος 
αναγνώστης. Σκεφτήκαμε, λοιπόν, και καταλήξαμε στο ότι θα ήταν καλύτερο να παρουσιάσουμε και μερικές 
ασκήσεις που απευθύνονται σε ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, συνεπώς άπτονται άμεσα της ύλης των μαθημάτων 
του Τμήματος. Αφού ξεφυλλίσαμε σημειώσεις και παλιά θέματα της σχολή καταλήξαμε ότι υπάρχουν ενδιαφέρουσες 
ασκήσεις που έχουν διαφορετικούς τρόπους επίλυσης, αναλόγως το θεωρητικό πλαίσιο κάθε μαθήματος. Τέτοιες 
ασκήσεις θα παρουσιάσουμε και κάνουμε την αρχή με την παρακάτω:
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Per–lhyh

Sth st†lh aut† tou periodiko‘ mac ja epiqeir†soume na d∏soume Ëna ligÏtero austhrÏ tÏno kai na diath-

r†soume Ënan perissÏtero foithtikÏ qarakt†ra. 'Otan sunanthj†kame me ton Janàsh (poiÏn apÏ touc d‘o;) kai

kàname Ënan apol gismÏ gia ta mËqri t∏ra àrjra tou († mou;) sto periodikÏ, e–dame Ïti kàpoiec forËc xËfeuge arketà

apÏ autà pou ja †jele na de o mËsoc anagn∏sthc. Skeft†kame l–go kai katal†xame sto Ïti ja †tan kal‘tero ektÏc

apÏ th sunhjismËnh st†lh tou († mou), na parousiàzoume kai ask†seic pou ja epeuj‘nontai se Ëna eur‘tero

anagnwstikÏ koinÏ, qwr–c na qàsoume ton majhmatikÏ qarakt†ra thc st†lhc. TÏte †rje h idËa na xefull–soume tic

shmei∏seic mac, palaià jËmata majhmàtwn thc sqol†c, na do‘me ask†seic, jewr†mata, protàseic tic opo–ec l–go

pol‘ Ïloi Ëqoume sunant†sei † kai l‘sei me Ënan trÏpo. Touc àllouc trÏpouc Ïmwc touc gnwr–zoume; AutÏ akrib∏c

ja kànoume se aut†n th st†lh tou periodiko‘ mac. Ja l‘noume probl†mata - jËmata - ask†seic majhmàtwn me

parapànw apÏ Ënan trÏpo, kai ja af†soume se esàc na epilËxete ton wraiÏtero, † ton trÏpo pou zhtàei o kajhght†c

sthn exËtash tou maj†matoc pou ja d∏sete!

'Askhsh: Na upologiste– to parakàtw olokl†rwma:
Z 1

0

sin(x)

x

dx

L‘sh me teqnikËc Logismo‘ II.

Ja jewr†soume th sunàrthsh

f(t) =

Z 1

0

e

−tx sin(x)

x

dx

Ja upolog–soume th paràgwgo aut†c thc sunàrthshc.

f

0
(t) =

Z 1

0

@e

−tx

@t

sin(x)

x

dx =

Z 1

0

e

−tx sin(x)

MËsw olokl†rwshc kata paràgontec lambànoume:

f

0
(t) = − 1

1 + t

2
.

Olokl r∏nontac kai ta d‘o mËlh Ëqoume Ïti:

Z 1

0

e

−tx sin(x)

x

dx = arctan(t) + c

Af†noume to t ! 1 kai afo‘
���
R1
0

e

−tx sin(x)
x dx

��� 
R1
0

e

−tx ! 0 katal†goume sto Ïti

Z 1

0

sin(x)

x

dx = arctan (+1) =
⇡

2

L‘sh me teqnikËc anàlushc Fourier.

Gnwr–zoume Ïti:
R ⇡

−⇡
sin((n+1/2)t)

2 sin t
2

dt = ⇡ 'Ara epeid† h oloklhrwtËa sunàrthsh e–nai àrtia Ëqoume:

Z ⇡

0

sin((n+ 1/2)t)

2 sin t
2

dt =
⇡

2

OpÏte: Z ⇡

0

sin((n+ 1/2)t)

2 sin t
2

+
sin((n+ 1/2)t)

t

− sin((n+ 1/2)t)

t

=

1

Z ⇡

0

sin((n+ 1/2)t)

t

dt+

Z ⇡

0

sin((n+ 1/2)t)

✓
1

2 sin(t/2)
− 1

t

◆
dt =

⇡

2

Me qr†sh twn kanÏnwn L0Hospital Ëqoume Ïti limt!0

⇣
1

2 sin(t/2) −
1
t

⌘
= 0. 'Ara   apÏ   je∏rhma 

Riemann − Lebesgue Ëqoume Ïti

lim
n!1

Z ⇡

0

sin((n+ 1/2)t)

✓
1

2 sin(t/2)
− 1

t

◆
dt = 0.

'Ara
R ⇡

0
sin((n+1/2)t)

t dt = ⇡
2 . Jewr∏ntac

�
n+ 1

2

�
t = x Ëqw Ïti:

Z (n+1/2)⇡

0

sin(x)

dx

=
⇡

2
.

Pa–rnw Ïrio n ! 1 kai h àskhsh oloklhr∏jhke.

L‘sh me teqnikËc Migadik†c Anàlushc.

'Estw h sunàrthsh f(z) = ez

z . Jewro‘me thn kamp‘lh:

γr := {z 2 C : z = reit, 0  t  ⇡, r > 0}

T∏ra, gia megàla R 2 R+ kai pol‘ mikrÏ ✏  > 0 , jewro‘me  th  kamp‘lh:

C := [−R, −✏] [ (−γ✏) [ [✏, R] [ γR

parathr†ste Ïti h f e–nai analutik† sto eswterikÏ thc kamp‘lhc, OpÏte apÏ to je∏rhma 

Resz=0(f) = lim
z!0

zf(z) = e

0 = 1

Kai apÏ gnwstÏ l†mma Ëqoume Ïti:

lim
✏!0

Z

γ✏

f(z) = ⇡i

kai tËloc apÏ l†mma ekt–mhshc Ëqoume:

����
Z

γR

f(z)dz

���� 
⇡Re

−RIm(z)

R

! 0

OpÏte katal†goume:

0 =

I

C

f(z)dz =

Z ✏

−R

f(x)dz −
Z

γ✏

f(z)dz +

Z R

✏

f(x)dx+

Z

γR

f(z)dz

0 = lim
R!1,✏!0

I

C

f(z)dz =

Z 1

−1

e

ix

x

dx− ⇡i

Sugkr–noume pragmatikà kai fantastikà mËlh kai Ëqoume to apotËlesma.

2

υπολοίπων έχουμε:
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ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ

οι

φ ουνγρα
Μετά το Μαθηματικό... τι;

γράφει η Δέσποινα Τερζοπούλου
                   Μαθηματικός, M.Sc. 

 Στο τέταρτο τεύχος θα αναφερθούμε στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αφορούν την 
“Διδακτική των Μαθηματικών”.

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

 Το τμήμα «Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Π.Δ.Μ., το τμήμα «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής 
Πολιτικής» του ΠΑ.ΜΑΚ., το τμήμα «Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης» του 
Α.Π.Θ. και το παιδαγωγικό τμήμα «Δημοτικής Εκπαίδευσης» του Δ.Π.Θ. δημιούργησαν το 
Διατμηματικό - Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με ειδίκευση τη:

• Διδακτική των Μαθηματικών 

http://mathmast.uowm.gr/

Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πανεπιστήμιο Κύπρου

  Τα τμήματα «Μαθηματικών», «Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας» και «Μεθοδολογίας 
Ιστορία και Θεωρίας της Επιστήμης» του Ε.Κ.Π.Α. και τα τμήματα «Επιστημών Αγωγής» 
και «Μαθηματικών και Στατιστικής» του Πανεπιστημίου της Κύπρου λειτουργούν το εξής 
Διαπανεπιστημιακό - Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

• Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών

http://www.math.uoa.gr/me/ 

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α. λειτουργεί Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών με κατευθύνσεις:

• Ιστορία και Φιλοσοφία των Μαθηματικών στην Εκπαίδευση
• Διδακτική των Μαθηματικών 

http://www.primedu.uoa.gr/metaptyxiakes-spoydes.html 

Πανεπιστήμιο Αθηνών
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Πανεπιστήμιο Πατρών (δε λειτούργησε το ακαδ. έτος 2016-17)

Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών προσφέρει το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Μαθηματικά και Σύγχρονες Εφαρμογές» με μία από τις κατευθύνσεις του να είναι:

• Διδακτική Μαθηματικών

http://www.math.upatras.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=142 

Το τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών με ειδίκευση:

• Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

http://www.math.uoi.gr/index.php/2016-03-06-20-23-00/2016-03-06-20-37-27/2016-03-08-14-
12-15 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (δε λειτούργησε  το ακαδ. έτος 2016-17)

Το τμήμα Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης λειτουργεί 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μαθηματικά και Εφαρμογές τους» με κατεύθυνση:

• Μαθηματικά για την Εκπαίδευση

http://www.math.uoc.gr/el/grad.html 

Πανεπιστήμιο Κρήτης
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“  typique”, λέξη γαλλική, σημαίνει στα ελληνικά 
“αυτός που δεν έχει ένα συγκεκριμένο τύπο, που 
δεν μπορεί να καταταχθεί κάπου”, είναι “αυτός 
που ξεχωρίζει από το σύνηθες”. Ως τέτοιος έχει 
χαρακτηριστεί ο ακαδημαϊκός καθηγητής Λάμπρος 
Κουλουμπαρίτσης. Έζησε στο Κονγκό, στην Ελλάδα, 
έπειτα πάλι πίσω στο Κονγκό και τέλος, στο Βέλγιο. 
Τίποτα δεν προμήνυε τη λαμπρή σταδιοδρομία η 
οποία θα ακολουθούσε. “Οι πιθανότητες να γίνω 
καθηγητής ίσως ήταν μηδενικές”, λέει χαρακτηριστικά 
ο ίδιος. Και να, όμως, που οι περιστάσεις μετέτρεψαν 
το  αδύνατο (0) σε βεβαιότητα (1) ότι το γεγονός 
συνέβη!

 Αυθεντία του Αριστοτέλη, εξαίρετος γνώστης της 
αρχαίας και μεσαιωνικής ελληνικής φιλοσοφίας, 
αλλά και της μεταφυσικής, διευθυντής ερευνητικών 
κέντρων, υπεύθυνος ερευνητικών περιοδικών 
αποτελούν κάποιες μόνο από τις ιδιότητες του Λ.Κ. 
Ο πλέον ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου 
των Βρυξελλών (ULB) και επίτιμος διδάκτορας 6 
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων1, εκ των οποίων και 
του Α.Π.Θ. από το 2011, αριθμεί στο ενεργητικό του 
πλούσια συγγραφική δραστηριότητα με πάνω από 
200 μελέτες και 9 δημοσιευμένα βιβλία. Γι’αυτό του το 
έργο έχει βραβευτεί πολλάκις: βραβείο Φιλοσοφίας 
και Λογοτεχνίας Montyon της Γαλλικής Ακαδημίας 
(1999), βραβείο Gegner της Ακαδημίας Ηθικών και 
Πολιτικών Επιστημών της Γαλλίας (1994), βραβείο 
Duculot της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου στην 
κατηγορία Γράμματα (1991-1995). 
Ο Λ.Κ. είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών, της Βασιλικής Ακαδημίας του Βελγίου και 
της Ακαδημίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας.

Δ: Πείτε μας λίγα λόγια για τη ζωή σας: πού 
γεννηθήκατε, πού μεγαλώσατε, πού πραγματο-
ποιήσατε τις σπουδές σας;

Λ.Κ.: Γεννήθηκα στο βέλγικο Κονγκό, όπου 
εργάζονταν οι γονείς μου. Φοίτησα σε δημοτικά 
γαλλόφωνα σχολεία του Κονγκό και της Ελβετίας.

Ωστόσο, ο πατέρας μου, επειδή ήθελε να κρατήσω 
μια ελληνική παιδεία, και μάλιστα θρησκευτική, με 
έστειλε εσώκλειστο για σπουδές στην Αναργύρειο 
και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών, πρότυπο σχολείο 
και οικοτροφείο της εποχής, όπου και έμαθα τα 
ελληνικά. Το 1960, μετά την ανεξαρτησία του 
Κονγκό, επέστρεψα στη χώρα και εργάστηκα για δύο 
χρόνια στις επιχειρήσεις των γονιών μου. Εκεί, λόγω 
της δύσκολης κρατικής κατάστασης, αποφάσισα να 
φύγω και να σπουδάσω στο Βέλγιο. Στο πανεπιστήμιο 
της Λιέγης έκανα τις πρώτες μου σπουδές στο 
τμήμα Χημείας κι έπειτα, ήρθα στις Βρυξέλλες για 
να σπουδάσω Φιλοσοφία. Αυτό που με παρακίνησε 
να αλλάξω πεδίο έρευνας ήταν η γοητεία που μου 
ασκούσε η Φιλοσοφία ως επιστήμη. Για 4 χρόνια 
εργάστηκα ως βοηθός στο Πανεπιστήμιο της Μονς.

 Ωστόσο, η τυχερή στιγμή της ζωής μου ήρθε όταν 
ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών 
έψαχνε βοηθό στον τομέα της Μεσαιωνικής 
Φιλοσοφίας και μου πρότεινε να δουλέψω 
μαζί του. Δέχτηκα κι έτσι, κατάφερα και μπήκα 
στο Πανεπιστήμιο, όπου και έκανα όλη μου τη 
σταδιοδρομία. Αργότερα πήρα την έδρα της αρχαίας 
ελληνικής φιλοσοφίας, συνέχισα με τη μεσαιωνική 
και τέλος, με τη μεταφυσική. 
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ΔΙΔΑΚΤΟρικοι

οι

φ ουνγρα
γράφει η Ελένη Καλέση                        
                  Παιδαγωγός, Ph.D candidate

Συνέντευξη Λάμπρος Κουλουμπαρίτσης: 
 ένας “atypique” καθηγητής                   

A

 Από το οικοτροφείο των Σπετσών και τους πολέμους του Βέλγικου Κονγκό, ομότιμος καθηγητής 
Φιλοσοφίας στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών και παγκοσμίως αναγνωρισμένος 
ερευνητής και συγγραφέας.

Εικόνα 1: Φωτό από την ομιλία του Λ.Κ. κατά τη τελετή 
   αναγόρευσής του ως επίτιμου διδάκτορα του ΑΠΘ
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Εκείνο που με βοήθησε πολύ στην ακαδημαϊκή μου 
καριέρα ήταν η “πραγματική ζωή” και η πρότερη 
ενασχόλησή μου με την οικονομία και τις επιχειρήσεις. 
Εκεί συνειδητοποίησα ποιος είναι ο τρόπος της 
επιτυχίας.

Δ: Τρεις χώρες: Κονγκό-Ελλάδα-Βέλγιο. Ποιες λέ-
ξεις σας φέρνει στον νου η καθεμία; Ποιες αναμνή-
σεις ή συναισθήματα θα θέλατε να μοιραστείτε από 
τον κάθε τόπο;

Λ.Κ.: Η Ελλάδα μου φέρνει στον νου τρεις τόπους: 
την Κεφαλλονιά, τον τόπο καταγωγής μου, τις 
Σπέτσες, όπου πραγματοποίησα μέρος των σπουδών 
μου στη Σχολή, και τη Θεσσαλονίκη. Τη Θεσσαλονίκη 
γιατί είναι η πόλη που με υποδέχτηκε επιστημονικά. 
Αν και έγινα πρόσφατα επίτιμος διδάκτορας του 
Α.Π.Θ., τα τελευταία μου έργα περί εγγύτητας 
και ανθρώπινου πόνου, καθώς και το ζήτημα της 
πολυπλοκότητας, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά 
στη Θεσσαλονίκη.

Το Κονγκό μου φέρνει μνήμες από τον πόλεμο της 
Kατάνγκα, ο οποίος με στιγμάτισε για μια ζωή. 
Το Βέλγιο είναι για μένα το κράτος που έδωσε 
την ευκαιρία σε έναν “ξένο” να γίνει καθηγητής 
πανεπιστημίου και να χαράξει την ακαδημαϊκή 
πορεία του. Και αυτό είναι το θετικό των Βέλγων: 
πέρα από τις εσωτερικές γλωσσικές και θρησκευτικές 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, είναι ένας ανεκτικός 
λαός που προοδεύει συνεχώς.

Δ: Ποια ήταν η στιγμή της ζωής σας που έπαιξε 
καθοριστικό ρόλο για την καριέρα σας;

Λ.Κ.: Το καθοριστικό σημείο ήταν η απόφαση να 
κόψω κάθε δεσμό με το παρελθόν και να αφοσιωθώ 
στην ακαδημαϊκή μου καριέρα. Στο παιχνίδι 
του Πανεπιστημίου πήρα το ρίσκο και βγήκα 
κερδισμένος. Γιατί ξεκίνησα τα μαθήματα το 1975, 
μέσα στην καρδιά της παγκόσμιας πετρελαϊκής 
κρίσης, με περικοπές μισθών και θέσεων. Η επιλογή

μου αυτή ήταν, ίσως, η καλύτερη που έκανα ποτέ.

Δ: Υπήρξε κάποιος άνθρωπος που σας επηρέασε 
στην πορεία σας τόσο ως άνθρωπο όσο και ως 
καθηγητή, ερευνητή, συγγραφέα;

Λ.Κ.: Από νέος ήμουν αυτόνομος... Αρχικά εσώκλει-
στος, έπειτα μέσα στους πολέμους και την εργασία. 
Στο Βέλγιο πέτυχα με τη βοήθεια αμελητέων 
ονομάτων. Υπήρξαν πολλοί φίλοι και συνάδελφοι 
οι οποίοι με στήριξαν. Από φιλοσοφικής άποψης, 
παρόλο που εργάστηκα περισσότερα από 30 
χρόνια πάνω στον Αριστοτέλη και τον θαυμάζω 
απεριόριστα, δεν είμαι αριστοτελικός. Στην τάση 
μου ότι ένας φιλόσοφος πρέπει να κατέχει ένα 
μεγάλο όγκο γνώσεων, άσχετων του αντικειμένου 
του, έχω επηρεαστεί από τον Χάιντεγκερ. Γιατί 
αυτός θεωρούσε ότι είναι αδύνατον να ασχολείσαι 
με τη Φιλοσοφία αν δε γνωρίζεις τους αρχαίους 
Έλληνες. Θαυμάζω, ακόμη, κάποιους πολιτικούς του 
παρελθόντος. Ωστόσο, πρεσβεύω την ελευθερία και 
την αυτονομία του ανθρώπου, πέρα από θρησκείες 
και πολιτική. 

Δ: Ποια τα συστατικά της επιτυχίας σας;

Λ.Κ.: Κατά ένα μέρος πολλή δουλειά. Διάβασμα, 
συγγραφή... Μ’αρέσει αυτό που κάνω. Το κάνω με 
ενθουσιασμό. Είναι ακόμη η τόλμη. Να μη διστάζεις 
να αλλάζεις θεματολογία έρευνας, να μαθαίνεις. 
Εγώ λέω πάντα: “Είμαι μαθητευόμενος”. Κι επιμένω 
σε κάτι, δεν απογοητεύομαι, δεν τα παρατάω. Για 
το ζήτημα της πολυπλοκότητας αναγκάστηκα να 
ασχοληθώ εκ νέου με τις θετικές επιστήμες με τις 
οποίες είχα κόψει κάθε δεσμό. Έμαθα από το μηδέν. 
Ήταν μια δουλειά τρομακτική, θα μπορούσα να 
είχα απογοητευθεί. Αλλά επέμεινα και το τελείωσα. 
Πλέον με βοηθούν και οι νέες τεχνολογίες για την 
απόκτηση της γνώσης, κάτι που δεν υπήρχε παλιά.

Δ: Αισθάνεστε ότι έχετε αφιερώσει ικανοποιητικό 
χρόνο στην οικογένειά σας όλα αυτά τα χρόνια;

Λ.Κ.: Για έναν άνδρα ο χρόνος ο οποίος αφιερώνει 
στην οικογένειά του βασίζεται σε μεγάλο βαθμό από 
τη σχέση που έχει με τη γυναίκα του. Ο ακαδημαϊκός 
καθηγητής, ο οποίος δε θέλει να λέγεται δημόσιος 
υπάλληλος, δουλεύει υπερβολικές ώρες μακριά από 
το σπίτι του. Είναι οι έρευνες, η διδασκαλία, η σχέση 
με τους φοιτητές... Και όλα αυτά πρέπει να γίνονται 
σεβαστά, πρωτίστως από τη σύζυγο κι έπειτα από τα 
παιδιά. Είχα την τύχη να μην έχω πρόβλημα σ’αυτό 
το θέμα. Χρωστάω πολλά στην οικογένειά μου γιατί 
σεβάστηκε την αγάπη που έδειξαν οι φοιτητές προς 
το πρόσωπό μου.

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από την επίδοση τιμητικής
πλακέτας από τον πρύτανη Γ. Μυλόπουλο.



the prime magazine_167

Δ: Σε τι υστερεί η Ελλάδα ως προς το εκπαιδευτικό 
της σύστημα;

Λ.Κ.: Θεωρώ πως η Ελλάδα έδωσε μεγάλη έμφαση 
στην ιστορική και πολιτισμική της παράδοση και 
καλώς έπραξε. Έδωσε αξία στη λογοτεχνία, γι’αυτό 
ήρθαν και τα βραβεία Νόμπελ. Αλλά δεν έδωσε 
καμιά προσοχή στην έρευνα της επιστήμης και 
της τεχνολογίας. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγάλο 
λάθος και η μεγάλη αδυναμία της: η ανυπαρξία 
τμημάτων έρευνας και υποδομής για να μπορέσει 
να δημιουργήσει πραγματικά κάτι το οποίο οι άλλοι 
έχουν κατορθώσει εδώ και χρόνια. Κι αν δεν λυθεί 
αυτό το πρόβλημα, θα είμαστε πάντα πίσω.

Δ: Τι θα συμβουλεύατε τους νέους που βρίσκονται 
στο δίλημμα “να φύγω από την Ελλάδα ή να μείνω 
και να προσπαθήσω”; Αισιοδοξείτε ότι η κατάσταση 
θα βελτιωθεί;

Λ.Κ.: Πολλοί από τους νέους που φεύγουν στο 
εξωτερικό πετυχαίνουν. Με αυτόν τον τρόπο η 
Ελλάδα χάνει καλά μυαλά που κοπίασε οικονομικά 
να μορφώσει και πλέον τα εκμεταλλεύονται άλλοι. 
Συν τοις άλλοις, το ελληνικό κράτος δε δίνει 
πλέον καμιά ελπίδα στους 600.000 -σε απόγνωση- 
άνεργους. Επομένως, η επιλογή του εξωτερικού 
φαίνεται λογική. Εγώ προσωπικά θα έφευγα. Και 
θα έλεγα στον Έλληνα νέο: “Αν γίνεις δεκτός σε 
κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού και έχεις τη 
δυνατότητα να φύγεις, φύγε. 

Γιατί θα βγεις έξω και θα σε μορφώσουν. Θα έχεις 
καλύτερη απόδοση και μια μέρα θα μπορέσεις να 
αποφασίσεις αν θέλεις να επιστρέψεις στην Ελλάδα 
ή όχι”. 

 Για μένα η ελευθερία του ανθρώπου είναι πολύτιμη. 
Το κράτος πρέπει να δώσει τις προϋποθέσεις στους 
νέους για να μείνουν ή να ξαναγυρίσουν. Το μεγάλο 
πρόβλημα δεν είναι αυτοί που φεύγουν, είναι αυτοί 
που μένουν. Δυστυχώς, η σημερινή γενιά είναι 
το μεγάλο θύμα γιατί είναι η γενιά της κρίσης. 
Ζούμε μια γενοκτονία πνευματική και ψυχολογική. 
Αισιοδοξώ και εύχομαι η κατάσταση στην Ελλάδα να 
βελτιωθεί δεδομένου ότι η ανθρωπότητα εξελίσσεται 
και προοδεύει με γοργούς ρυθμούς. Άρα, και η κρίση 
μπορεί να ξεπεραστεί γρήγορα.
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1 Πανεπιστήμιο της Οράντεα (1998), Πανεπιστήμιο Κρήτης (1998), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
(2001), Πανεπιστήμιο της Λιέγης (2003), Πανεπιστήμιο της Λιλ (2010), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα 
Φιλοσοφικής και Παιδαγωγικής (2011).

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από ομιλία του Λ.Κ.
στο U.L.B. των Βρυξελλών

 «Πρέπει να προετοιμάσεις τη ζωή σου άσχετα αν αποτύχεις. Αν δε δημιουργήσεις 
τις προϋποθέσεις, δε θα έρθει ποτέ η καλή στιγμή. Εγώ πιστεύω στον "καιρό", όπως 
έλεγαν οι αρχαίοι. Να έρθουν οι καλύτερες συνθήκες για να δημιουργηθεί κάτι.» 

Λ.Κ.

Ευχαριστούμε θερμά τον αξιότιμο καθηγητή κύριο Λάμπρο Κουλουμπαρίτση για την παραχώρηση 
αυτής της συνέντευξης.
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