
Λέσχη Ανάγνωσης 
Μαθηματικής Λογοτεχνίας 

Εκπαιδευτήριο “Το Παγκρήτιον” 
Λύκειο, Αγ.Ιωάννης, Ηράκλειο 





Πρώτη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

Όνειρα 

( εργασία ) 

 

Φρόυντ 

 

Λάπαθο 

 

Καρκινική γραφή 

 

Καταγωγή μαθηματικών 

( εργασία ) 

Μαθηματικά 
 
 

Μονάδα 
 
 

Η έννοια του απείρου 
 
 

Κλάσματα 
 
 

Αριθμητικό σύστημα  
( εργασία ) 



Δεύτερη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

 

Αλλαγή ονείρου 

 

 

Παραμύθια 

και 

Μαθηματικά 

 

 

Χιούμορ 

 

 

Μαθηματικά 
 
 
 

Αρχαϊκά συστήματα 
αρίθμησης 

 
 

Δυνάμεις 
 
 

Δεκαδικό σύστημα 
(εργασία) 

 



Τρίτη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

 

 

 

 

Ερατοσθένης 

( εργασία ) 

Μαθηματικά 
 

 

 

Διαίρεση  
 
 

Πρώτοι αριθμοί 
 
 

Εικασία του Goldbach 
 



Τέταρτη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα  

 

Πυθαγόρας  

 

Ίππασος  √2 

 

Ρητοί – Άρρητοι 

(εργασία) 

 

Πεπερασμένο και 
άπειρο 

στην Αρχαιότητα 

 

Ζήνωνας 

 

 

Μαθηματικά 
 
 
 

 

Ρίζες 
 

Διπλασιασμός 
τετραγώνου 

 
Ρητοί – Άρρητοι 



Πέμπτη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 
 

 

 

Escher 
 

Gaudi 
 

Χρυσή τομή 
 

Γυναίκες μαθηματικοί 
(εργασία ) 

 
Υπατία 

 
 

 

Μαθηματικά 
 
 
 

Τρίγωνοι – τετράγωνοι 
αριθμοί 

 
 

Άθροισμα περιττών 
 
 

Gauss 

 
 



Έκτη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

 

 

Φύση  

και 

Μαθηματικά 

 

 

 

 

Μαθηματικά 
 
 
 

Fibonacci 
 
 
 

Χρυσή τομή 



Έβδομη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

 

 

 

Δύο πραγματικότητες 

( εργασία ) 

 

 

Μουσική και άπειρο 

 

Μαθηματικά 
 
 

Τρίγωνο Pascal 
 
 

Διώνυμο Newton 
 
 

Ευκλείδης: οι πρώτοι 
είναι άπειροι 
( απόδειξη ) 



Όγδοη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

 

 

 

Προγραμματισμός  

για την ολοκλήρωση  

της φετινής χρονιάς 

Μαθηματικά 
 
 
 

Συνδυασμοί 
 
 

Παραγοντικό 
(ταχύτητα αύξησης) 

 
 



Ένατη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

 

 

 

 

; 

 

Μαθηματικά 
 
 

Πληθικότητα σε 
απειροσύνολα 

(εργασία) 
 

Απείρως μικρά  
και απείρως μεγάλα 

 
Σειρές 

 



Δέκατη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

 

 

 

 

; 
 

Μαθηματικά 
 
 
 

Περιοδικότητα  
 

Συνεχή κλάσματα 
 

Το φ γεωμετρκά 
 

Εuler (γραφήματα) 
 

Κανονικά στερεά 



Εντέκατη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

 

 

 

 

; 
 

Μαθηματικά 
 
 
 

Η έννοια της απόδειξης 
 
 
 

Το πρόβλημα του 
ταχυδρόμου 



Δωδέκατη νύχτα 

Παράπλευρα Θέματα 

 

 

 

 

 

; 
 

Μαθηματικά 
 
 
 

Λογική 
 

Άλλες γεωμετρίες 
 

Μιγαδικοί 
 

Μεγάλοι Μαθηματικοί 



 

 

ΤΟ RAP ΠΕΙΡΑΧΤΗΡΙ  

 
ΤΟ ΠΕΙΡΑΧΤΗΡΙ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 
 
ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
  
ΕΧΕΙ 12 ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ,  
 
ΚΑΘΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  
 
ΠΟΛΛΑ   ΑΠΛΑ   ΚΑΙ ΛΙΤΑ. 
 
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ  
 
ΒΑΡΥ ΒΙΒΛΙΟ ΕΤΣΙ ΑΠΛΟ 
  
ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΠΩ ΚΑΤΙ ΔΙΑΦOΡΕΤΙΚΟ 
 
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ = ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ  
   
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 
ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 



Τώρα στο τέλος της χρονιάς έχω 
κρατήσει πολλές εντυπώσεις. Σ’ όλη 

τη διάρκεια της χρονιάς είδαμε 
αρκετά πράγματα για τα μαθηματικά 
και άλλα διάφορα. Ήταν πολύ ωραίο 

το γεγονός ότι η λέσχη από την 
αρχή μέχρι το τέλος πέρασε από 

διάφορα στάδια . . . 
Βέβαια, το αποτέλεσμα συμπλήρωσε 
και το βιβλίο που διαβάσαμε. Είναι 
σίγουρο ότι το βιβλίο αυτό κάνει τα 
μαθηματικά, όσο πολύπλοκα και αν 

είναι, να φαίνονται πολύ απλά! 

Πιστεύω πως το βιβλίο αυτό, μπορεί να το 
προσεγγίσει ακόμα και ένας άνθρωπος που 

δεν τα πάει καλά με τα μαθηματικά. 
   Το βιβλίο σου εξηγεί τα μαθηματικά με ένα 

απλό και λιτό τρόπο μα συγχρόνως και 
παραμυθένιο. Αυτό το πράγμα είναι που με 

τράβηξε να συνεχίσω στην λέσχη αλλά και να 
τελειώσω το βιβλίο. 

------- 
Το πειραχτήρι των αριθμών, και γενικότερα 

η λέσχη, ήταν μία ευκαιρία να δούμε 
διαφορετικά κάποια πράγματα στα 
μαθηματικά. Επίσης μπορέσαμε να 
συζητήσουμε πάνω σε αυτά και να 
διευρύνουμε τους ορίζοντές μας. 

------- 



   Το βιβλίο ήταν υπέροχο. Αυτό το βιβλίο 
είναι κατάλληλο για μικρές ηλικίες από έκτη 

δημοτικού και πάνω. Βέβαια είναι λίγο 
μπερδεμένο για ένα παιδί της έκτης 

δημοτικού. 
------- 

Στην αρχή είχα κάποιους ενδοιασμούς για το 
αν ήθελα να συμμετάσχω στη λέσχη ή όχι. 
   Τώρα νιώθω πολύ ικανοποιημένη που 
επέλεξα να μείνω σ’ αυτή την ομάδα. Το 
βιβλίο, τα παιδιά, ο τρόπος δουλειάς μας, 

ήταν πραγματικά διασκεδαστικά και 
ευχάριστα. Ελπίζω να μου δοθεί ξανά αυτή η 
ευκαιρία να συμμετάσχω σε κάτι παρόμοιο. 

------- 

Το « Πειραχτήρι των Αριθμών » ήταν 
και είναι το θέμα της εργασίας μας. 

Προσωπικά, το πειραχτήρι είναι το πιο 
ωραίο βιβλίο που περιέχει μαθηματικά 

που έχω διαβάσει. Το πειραχτήρι 
αναλύει τα μαθηματικά με ένα τρόπο 

που κάθε άνθρωπος, κάθε ηλικίας, είτε 
έχει καλή σχέση με τα μαθηματικά, 
είτε όχι, μπορεί να τα καταλάβει. 

   Ελπίζω του χρόνου, την τελευταία 
χρονιά της εφηβικής ηλικίας μας, να 

μπορέσουμε να ξαναζήσουμε αυτό που 
ζήσαμε φέτος. 

------- 
 



Η λέσχη αυτή ήταν μια ωραία εμπειρία. 
Μέχρι τότε, δεν με είχαν απασχολήσει 

βιβλία που έχουν σχέση με τα 
μαθηματικά και αυτό μου προκάλεσε  

μια περιέργεια για το πώς συνδυάζεται η 
λογοτεχνία με αυτά.  

Χάρη στα κοινά μας ενδιαφέροντα 
δεθήκαμε γρήγορα, γίναμε μια καλή 

παρέα και μάθαμε καλύτερα ο ένας τον 
άλλο. Η λέσχη μαθηματικής 

λογοτεχνίας συνέβαλε όχι μόνο στη 
βελτίωση των σχέσεων μας, αλλά και 

στη βελτίωση της σχέση μας με τα 
μαθηματικά.  

Σύμφωνα με τις στατιστικές που έχουν 
γίνει στην Ελλάδα, η σχέση της 

πλειοψηφίας των νέων με τα μαθηματικά 
δεν είναι καλή. Πιστεύω ότι οι λέσχες 
αυτές είναι ένας καλός τρόπος για την 

αλλαγή αυτής της εικόνας. 

 



Σε ώρα εργασίας 



Πήγαμε και στο Μαθηματικό 
Πανηγύρι τον Ιούνη 



Η φετινή λέσχη διαβάζει την 
“Υπατία” του Πέδρο Γκάλβεθ 



Καλό Χειμώνα 

Τα μέλη της Λέσχης μας 

 

Α! Λυκείου 

Πέτρος Ντιβανάκ 

Β! Λυκείου 

Σήφης Γαρυφαλάκης 

Μάνος Καρακώστας 

Γιώργος Τζανιδάκης 

Μαρία Χνάρη 

Συντονιστής 

Περικλής Παυλάκος,  


