
ΖΑΝΝΕΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Η ενσωμάτωση  των ιδεών του διαφωτισμού στο 
μαθηματικό έργο του πρωτοπόρου δάσκαλου 

του γένους Κωνσταντίνου Κούμα



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 Γεννήθηκε στη Λάρισα στις 26-Σεπτεμβρίου 1777

 Ξεκίνησε την καριέρα του ,σε μικρή ηλικία ως δάσκαλος 
στην Τσαρίτσανη και τα Αμπελάκια

 Το 1797 αναλαμβάνει καθήκοντα διδάσκοντα στη 
σχολή της Λάρισας. 

 Το 1798 αρχίζει τα μαθήματα διδασκαλίας της 
Άλγεβρας στο σχολείο της Τσαρίτσανης

 Στη Βιέννη εξασκεί το επάγγελμα του οικοδιδασκάλου 
και ταυτόχρονα σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο καθαρά 
και εφαρμοσμένα Μαθηματικά.

 Το 1809 εγκαθίσταται στη Σμύρνη όπου διδάσκει στη 
νέα δημόσια σχολή. ( Μαθηματικά, Φιλοσοφία , 
Πειραματική Φυσική , Γεωγραφία και Ηθική). Εξοπλίζει 
τη σχολή με όργανα και πραγματοποιεί πειράματα.



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (2)

 Οι καινοτόμες διδασκαλίες των θετικών επιστημών και η 
εκτόπιση της διδασκαλίας των παραδοσιακών 
εκκλησιαστικών μαθημάτων οδηγεί στη απόφαση του 
ανώτερου κλήρου για το κλείσιμο της σχολής.

 Το 1810 με πρωτοβουλία του Κ. Κούμα και τη 
συμπαράσταση του Α. Κοραή η σχολή επαναλειτουργεί και 
μετονομάζεται σε φιλολογικό Γυμνάσιο. Γίνεται ευρύτατα 
γνωστό στον ευρωπαϊκό χώρο.

 Το 1817 πηγαίνει στην Βιέννη όπου συγγράφει και εκδίδει 
μερικά εξαιρετικά έργα , ανάμεσά τους τα:  « Σειρά 
στοιχειώδους των Μαθηματικών και Φυσικών 
πραγματειών , εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεχθεισών », 
, « Σύνοψις επιστημών δια τους πρωτόπειρους»(1819)



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (3)

 Το 1820 ξεκινάει περιήγηση στα Πανεπιστήμια της 
Γερμανίας. Ανακηρύσσεται διδάκτορας της 
Φιλοσοφικής και των Καλών τεχνών από το 
Πανεπιστήμιο της Λειψίας.

 Μετά την επιστροφή του στη Σμύρνη το 1820 και την 
κήρυξη της  Επανάστασης ολόκληρη η περιουσία του 
δημεύονται και ο ίδιος αναγκάζεται να διαφύγει στην 
Τεργέστη.

 Το 1831 συνεχίζει το συγγραφικό του έργο στη 
Βιέννη.

 Πεθαίνει το 1836 στη Τεργέστη από χολέρα.



Στόχοι – Σκοπός 

 Ο μεγάλος του στόχος δεν είναι άλλος 
παρά  «ο φωτισμός του  Γένους μέσω της 
επιστήμης , για την εθνική και κοινωνική 
απελευθέρωση»

 Βασικός σκοπός είναι να δώσει ένα 
πλήρες βοήθημα στους μελετητές αλλά 
και στους εκπαιδευτικούς των 
φυσικομαθηματικών επιστημών.



Διδακτικές – Παιδαγωγικές  τεχνικές

 Οι γνώσεις που αποκτά ο αναγνώστης ακολουθούν 
μια επαγωγική πορεία.

 Συνδέει τις γνώσεις με συγκεκριμένες εφαρμογές 
της καθημερινότητας και της Τεχνικής

 Για την σύνδεση θεωρίας και πράξης παρουσιάζει 
προς επίλυση μεγάλο αριθμό προβλημάτων για την 
καλύτερη εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων.

 Μέσα από την επίλυση προβλημάτων εξάγει 
θεωρητικά συμπεράσματα για να απλοποιήσει  
καταστάσεις.

 Σε πολλές περιπτώσεις δεν δίνει κανόνες ή 
αποδείξεις αλλά μόνο παραδείγματα.





Το Επιστημονικό Έργο του Κ. Κούμα

 « Σειρά στοιχειώδους των Μαθηματικών και 
Φυσικών πραγματειών , εκ διαφόρων συγγραφέων 
συλλεχθεισών » (1807)

 Οκτάτομο  έργο που τυπώθηκε στη Βιέννη (1807)

 Οι 4 πρώτοι τόμοι αφορούν τα μαθηματικά

 Οι επόμενοι 4 αφορούν τις φυσικές επιστήμες

 Η γλώσσα του διδακτικού εγχειριδίου είναι η 
Ελληνική

Συγκρινόμενο με προηγούμενα εγχειρίδια φαίνεται να 
μην έχει επιρροές από το « αρχαιοελληνικό πνεύμα»





Περιεχόμενα των 4 πρώτων τόμων

 1ος ΤΟΜΟΣ: Αριθμητική, Συμβολικός λογισμός των 
βασικών αλγεβρικών πράξεων μέχρι λογαρίθμους

 2ος ΤΟΜΟΣ: Λογάριθμοι, Εξισώσεις , Σειρές, 
στοιχεία Γεωμετρίας.

 3ος ΤΟΜΟΣ: Επίπεδη Τριγωνομετρία, Εφαρμογές 
στη στοιχειώδη Γεωμετρία, Επιτομή πρακτικής 
Γεωμετρίας ( κωνικές τομές και άλλες επίπεδες 
καμπύλες)

 4ος ΤΟΜΟΣ: Λογισμός απειροστών, Ολοκληρωτικός 
λογισμός και γενική Φυσική.



Άλλα διδακτικά εγχειρίδια 

 Η Σύνοψις Επιστημών δια τους πρωτοπείρους 
περιέχουσαν Αριθμητική , Γεωμετρία, νέα Γεωγραφία, 
Αστρονομία, Λογική και Ηθική, εκδόθηκε το 1819 στη 
Βιέννη το 1819.

Ο σκοπός και το πνεύμα του συγγραφέα:

« Πρώτον έταξα την Αριθμητική…» Ο δάσκαλος θα 
πρέπει να δίνει πολλά παραδείγματα από τις 
συναλλαγές του κοινωνικού βίου, για την 
ευχαρίστηση των μικρών μαθητών.

«Δευτέρα κατέταξα την Γεωμετρία…». Μετέβαλα πολλές 
προτάσεις κρύβοντας το επιστημονικό είδος για να 
μην τρομάζουν οι αρχάριοι.



Προβλήματα Αριθμητικής

 Χρήση 
αρχαιοελληνικ
ών ονομάτων 
σε προβλήματα 
εμπορικών 
συναλλαγών.

 Χρηματικές 
μονάδες: 
γρόσια ( ή μνές
, ή δραχμές)



Πολλαπλασιασμός



Προβλήματα πολλαπλασιασμού
 Χρήση του Πήχη 

ως μονάδα 
μήκους

 ( ή πόδα) 



Προβλήματα με εξισώσεις
 Χρήση 

χριστιανικών 
ονομάτων στη 
διατύπωση 
προβλημάτων με 
εξισώσεις



Ενδεικτικές αποδείξεις

ΤΟΜΟΣ 2 ΚΕΦ.6

 Περί καθέτου

« Αν δύο πλάγιοι 
απέχουν ίσα από 
την κάθετο, τότε 
είναι ίσες και 
ανάπαλιν.



΄Ισα τρίγωνα (Μέθοδος «επίθεσης»)

 ΤΟΜ 2. ΚΕΦ 4

 Περί ίσων 
τριγώνων

 Τα τρία κριτήρια 
ισότητας 
τριγώνων τα 
αποδεικνύει με τη 
βοήθεια της 
κίνησης, δηλαδή 
της εφαρμογής της 
μεθόδου της 
«επίθεσης»



Σχέση επίκεντρης και εγγεγραμμένης 
γωνίας που βαίνουν στο ίδιο τόξο

ΤΟΜ. 2 §176

« Το προς την περιφέρεια 
γωνίας μέτρον εστί το 
ήμισυ του τόξου εφ΄ού 
βέβηκε» 

Η απόδειξη καλύπτει 2 
σελίδες.( δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις 
αλλά μόνο αν η 
εγγεγραμμένη γωνία 
έχει τη μια πλευρά 
διάμετρο του κύκλου)



Άθροισμα γωνιών τριγώνου
 ΤΟΜ 2 ΚΕΦ: 2  

§209

 Το άθροισμα των 
γωνιών τριγώνου 
είναι 2 ορθές 

( Η απόδειξη 
γίνεται με τη 
βοήθεια του 
προηγούμενου 
θεωρήματος)



Σύνδεση του έργου με τους διαφωτιστές

Κ. Κούμας
D΄Alembert - Condorset

Χρησιμοποιεί τις γνώσεις που 
αποκτήθηκαν από ένα κλάδο 
των μαθηματικών για την 
κατανόηση και εφαρμογή 
ενός άλλου κλάδου

Π.χ  (ΤΟΜ. 3 Κεφ.6) …Είδαμε 
τη συνάφεια του Συμβολικού 
Λογισμού με την Γεωμετρία 
και την εφαρμογή στη 
γεωμετρική κατασκευή.

 Στο λήμμα « εφαρμογή» 
της εγκυκλοπαίδειας ο 
D΄Alembert παρουσιάζει 
συγκεκριμένες 
μαθηματικές εφαρμογές 
της Άλγεβρας στη 
Γεωμετρία και αντίστροφα 
της Γεωμετρίας στην 
Άλγεβρα και τη Μηχανική.

 Condorset: «Η εφαρμογή 
της Άλγεβρας στη 
Γεωμετρία αποτέλεσε μια 
πλούσια πηγή 
ανακαλύψεων και για τις 
δύο επιστήμες».



Σύνδεση του έργου με τους διαφωτιστές (2)

Κ. Κούμας
Monge -

 Ολόκληρα τμήματα 
του έργου του 
όπως  για 
παράδειγμα (ΤΟΜ. 
3 κεφ. 7) 
ασχολείται με τις 
εφαρμογές της 
Γεωμετρίας στην 
Τεχνική.

 Monge: « Το πεδίο της 
επιστημονικής πρακτικής 
του μαθηματικού αφορά 
την παιδαγωγική 
δραστηριότητα και την 
ιδιαίτερη στάση του σε 
σχέση με την αντιστοιχία 
τεχνικού ή πρακτικού 
προβλήματος με την 
πραγματικότητα και τη 
φύση».



Σύνδεση του έργου με τους διαφωτιστές (3)

Κ. Κούμας Condorset

 Ενδιαφέρεται για την 
εφαρμογή των 
Μαθηματική στις 
Φυσικές Επιστήμες

 Τόμος 2 §179: 
Πόρισμα…. Θα 
επισυνάψουμε 
θεωρήματα  που 
αφορούν όλη τη 
Φυσική και χρήσιμα 
για την Αστρονομία…

 « …Οι μέθοδοι αυτές ( της 
Γεωμετρίας ) μπορούν να 
εφαρμοστούν σε όλες τις 
επιστήμες , καθώς οδηγούν 
εξίσου στη γνώση τόσο του 
νόμου των διαδοχικών τιμών 
που λαμβάνει μια ποσότητα 
,…. όσο και του νόμου 
σύμφωνα με τον οποίο 
κατανέμονται είτε 
διαφορετικές ιδιότητες είτε 
διαφορετικές τιμές της ίδιας 
ποιότητας σε έναν δεδομένο 
αριθμό αντικειμένων…».



ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΥΙΔ :Αναζητώντας καθηγητές για το Πανεπιστήμιο. Η 

περίπτωση του Κ. Κούμα.

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΜΑΝΟΥΗΛ: Βιογραφία του Κ. Κούμα 

 ΑΝΔΡΕΑ ΠΟΥΛΟΥ: Το Μαθηματικό έργο του Κ.Κούμα. Πρακτικά ημερίδας « Οι 
Μαθηματικές Επιστήμες στην Τουρκοκρατία»

 ΚΟΝΤΟΡΣΕ: Σχεδίασμα για έναν ιστορικό πίνακα των προόδων του 
ανθρωπίνου πνεύματος. Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ (2006)

 MARIE DUPOND: Η Μαθηματική όψη της ιδέας της προόδου στη Γαλλία στο 
τέλος του 18ου αιώνα: Ταξινόμηση και εφαρμογή.

 MARIE DUPOND: Monge και Condorcet για μια καλύτερη κατανόηση της δράσης 
ενός Γεωμέτρη στην διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης

 ΘΕΟΠΗΣ ΠΑΡΙΣΑΚΗ ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗ: Φιλοσοφία και Επιστήμη στη σκέψη του 
D’ Alembert

 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΣ: Θ.ΚΑΪΡΗΣ- Κ. ΚΟΥΜΑΣ Δύο πρωτοπόροι δάσκαλοι του 
Γένους.

 ΝΤ’ ΑΛΑΜΠΕΡ: Προεισαγωγικός Λόγος στην Εγκυκλοπαίδεια. Μετάφραση:

Τ. Δημητρούλα . Εκδόσεις ΠΟΛΙΣ


