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Ιστορία 13η  

 
 
 

Το να μιλάς για το σχολείο του μέλλοντος είναι ριψοκίνδυνο αφού ότι και 
αν πεις  σε λίγο θα γίνει παρόν και πολύ γρήγορα παρελθόν. Μάλλον 
σκιαγραφείς έναν χώρο που θα έχει ότι καλύτερο σαν χαρακτηριστικά. Να 
είναι δημιουργικό, να είναι χαρού μενο, να είναι χρήσιμο, να είναι  
αποτελεσματικό. Έτσι η γνώση δεν θα αναπαράγεται απλά, αλλά θα 
παράγεται και θα ανακαλύπτεται.  Οι σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές  αλλά 
και ανάμεσα σε μαθητές και καθηγητές θα είναι τέτοιες ώστε να προάγεται 
η κριτική σκέψη και η διάθεση για έρευνα.  
 
 
Έτσι στο σχολείο του μέλλοντος,  κάθε καθηγητής έχει και την αίθουσά του .  
Οπότε στις πόρτες των αιθουσών υπάρχουν πινακίδες που πληροφορούν αν 
στην αίθουσα διδάσκονται Μαθηματικά ,  Φυσική ,  Φιλολογικά κ.τ .λ.  
Ο Λυκειάρχης όμως στην  προσπάθεια του να αναπτύξει την κρίση των 
μαθητών του αποφάσισε οι πινακίδες να είναι κάπως ιδιαίτερες …..   
 
 
Έτσι τη  Δευτέρα  μπροστά σε δύο αίθουσες ,όπου μπορούσαν να είναι και 
οι δύο Μαθηματικών ή και οι δύο Φιλολόγων ή η μία Μαθηματικού και η 
άλλη Φιλολόγου ,  τοποθέτησε τις πινακ ίδες:  

 
Αν η μία από τις δύο πινακίδες γράφει την αλήθεια και η άλλη 
ψέματα ,  τ ι  μάθημα διδάσκεται σε κάθε αίθουσα ;   

 
Την Τρίτη  ,οι  πινακίδες έγραφαν:  

 
 
Αν γνωρίζουμε ότι κα ι οι δύο πινακίδες λένε αλήθεια ή και οι δύο 
ψέματα, καθώς επίσης ότι μπορεί και στις δύο αίθουσες να 
διδάσκονται Μαθηματικά ή και στις δύο Φιλολογικά ή στη μία 
Μαθηματικά και στην άλλη Φιλολογικά, τι  μάθημα διδάσκεται στη 
καθεμία αίθουσα ;  

Ι 

Σε μία τουλάχιστον από 

αυτές τις δύο αίθουσες 

διδάσκονται Μαθηματικά 

ΙΙ 

Στην άλλη αίθουσα 

διδάσκονται Φιλολογικά 

Ι 

Στην αίθουσα αυτή 

διδάσκονται Μαθηματικά 

και στη διπλανή 

Φιλολογικά 

ΙΙ 

Σε μία από αυτές τις δύο 

αίθουσες διδάσκονται 

Μαθηματικά και στην άλλη 

Φιλολογικά 
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Την Τετάρτη ,  οι μαθητές βρέθηκαν σε μία έκπληξη υπήρχαν σε τρεις 
αίθουσες πινακίδες:  

 
Αν σε μία από τις αίθουσες διδάσκονται Μαθηματικά και στις  άλλες 
δύο Φιλολογικά και το πολύ μία από τις τρεις  πινακίδες λέει την 
αλήθεια, τι  μάθημα διδάσκετ αι σε κάθε μία αίθουσα ;  

 
 

Την Πέμπτη  ,ο Λυκειάρχης δεν πρόλαβε να τοποθετήσει στις δύο αίθουσες 
τις πινακίδες,  αλλά απλά τις έδειξε στους μαθητές:  

 
 
Είναι γνωστό ότι :  
Αν στην αίθουσα Ι  διδάσκονται Μαθηματικά τότε η πινακίδα λέ ει την 
αλήθεια,  αλλά, αν διδάσκονται Φιλολογικά ,τότε η πινακίδα λέει 
ψέματα. Για την αίθουσα Ι Ι  ισχύει το αντίθετο ,δηλαδή, αν 
διδάσκονται Μαθηματικά, τότε η πινακίδα λέει ψέματα, ενώ ,αν 
διδάσκονται Φιλολογικά ,τότε λέει την αλήθεια.   
Τι μάθημα διδάσκετ αι στην κάθε αίθουσα, αν γνωρίζουμε ότι μπορεί 
και στις δύο αίθουσες να διδάσκονται Μαθηματικά ή και στις δύο 
Φιλολογικά ή στη μία Μαθηματικά και στην άλλη Φιλολογικά ;  
 
 

Το μεγαλείο τελικά των αρχαίων ελλήνων μαθηματικών 
είναι ότι ξεκινώντας με ένα «έστω …» κατέληγαν σε ένα 
«ώστε…» δύο λεξούλες που η μία προκύπτει από την άλλη 
με έναν απλό αναγραμματισμό !!!.  
Εργαζόμενος με τον ίδιο τρόπο αναγνώστη προσπάθησε 
να απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει το παραπάνω 
κείμενο.  
 
 
Αν αναρωτιέστε τι  έγινε την Παρασκε υή η απάντηση είναι ότι  δεν 
υπήρχαν σε καμιά αίθουσα πινακίδες ,γιατί απλά οι μαθητές πήγαν 
εκδρομή !!  

 

Στην αίθουσα αυτή 

διδάσκονται Φιλολογικά 

Και στις δύο αίθουσες 

διδάσκονται Φιλολογικά 

Ι 

Σε αυτήν την 

αίθουσα 

διδάσκονται 

Φιλολογικά 

ΙΙ 

Σε αυτή την 

αίθουσα 

διδάσκονται 

Μαθηματικά 

ΙΙΙ 

Στην αίθουσα ΙΙ 

διδάσκονται 

Φιλολογικά 


