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Από τη Λογική του Αριστοτέλη στη λογική του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
Όηαλ ν Αξηζηνηέιεο, ηνλ 4ν αηώλα π.Φ. δηαηύπσλε ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπ γηα ην ηη είλαη “αλήθεια”
θαη ηη “ψέμα”, δελ ζα κπνξνύζε λα θαληαζηεί όηη νη ζθέςεηο ηνπ απηέο, αηώλεο αξγόηεξα, ζα νδεγνύζαλ
ζε κηα ζεηξά ηδεώλ πνπ ζα είραλ σο θαηάιεμε ηε ζεκειίσζε ηεο Επηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο. Σηα
ηέιε ηνπ 17νπ αηώλα, ν Gottfried Leibniz, εκπλεπζκέλνο από ηελ αξηζηνηειηθή ζπιινγηζηηθή, εμέθξαζε
ην δηηηό όξακά ηνπ, κηα ζπκβνιηθή γιώζζα ηθαλή λα εθ-θξάζεη όιεο ηηο έλλνηεο ηεο αλζξώπηλεο ινγηθήο
θαη κηα κεραλή πνπ αληηιακβαλόκελε ηα ζύκβνια απηήο ηεο γιώζζαο ζα εθηεινύζε κηα κεραληζηηθή
ζπιινγηζηηθή θαηαιήγνληαο ζε ινγηθά ζπκπεξάζκαηα. Σηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα, ν George Boole, ζην
βηβιίν ηνπ “Διερεύνηση των νόμων της σκέψης”, έζεζε ηα ζεκέιηα ηεο Μαζεκαηηθήο Λνγηθήο θαη, ιίγν
αξγόηεξα, ν Gottlob Frege δηακόξθσζε ην πξώην πιήξεο ελλνηνγξαθηθό ζύζηεκα ινγηθήο πνπ,
ζπκπεξηιακβάλνληαο νιόθιεξν ην ζπκπεξαζκαηηθό καζεκαηηθό ινγηζκό, νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ
Σπκβνιηθνύ Λνγηζκνύ. Σηα κέζα ηνπ 20νπ αηώλα, ν Alan Turing παξνπζίαζε ηελ εμαηξεηηθήο απιόηεηαο
ζεσξεηηθή ζύιιεςε ησλ “λογικών μηχανών” θαη ν John von Neumann πξνρώξεζε ζηηο βαζηθέο αξρέο
ζρεδίαζήο ηνπο πνπ, κε ηελ ηερλνινγηθή ζπκβνιή ηνπ Claude Shannon, θαηέιεμαλ ζηελ πινπνίεζε ησλ
ζύγρξνλσλ Ηιεθηξνληθώλ Υπνινγηζηώλ.
Παξόηη πξόθεηηαη γηα κηα από ηηο πην πνιύπινθεο κεραλέο πνπ θαηαζθεύαζε ν άλζξσπνο, εληνύηνηο νη
ζεκειηώδεηο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο είλαη απιέο, όπσο απινί είλαη θαη νη θαλόλεο
ζρεδηαζκνύ θαη πινπνίεζήο ηεο. Η αληηζηνηρία ησλ όξσλ “αλήθεια” θαη “ψέμα”, σο θαηάθαζε θαη
άξλεζε, κε ηα ζύκβνια “1” θαη “0” πνπ, κε ηε ζεηξά ηνπο, δειώλνπλ ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία
ξεύκαηνο ζηα θπθιώκαηα, επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ Η/Υ, ν νπνίνο
κε εληππσζηαθή ηαρύηεηα απνδίδεη ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.
Η Επηζηήκε ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηαρύηαηα εμειηζζόκελε, ππεηζέξρεηαη πιένλ ζε όινπο ζρεδόλ ηνπο
ηνκείο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ αλζξώπνπ. Ο Η/Υ, εξγαιείν εθαξκνγήο ηεο, απνηειεί απαξαίηεην κέζν
γηα ηελ εθηέιεζε πιήζνπο εξγαζηώλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επηθνηλσλίαο, αιιά θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
έξεπλαο θαη ηεο γλώζεο. Ίζσο, όκσο, είλαη πνιύ πεξηζζόηεξν επαλαζηαηηθόο σο ηδέα, θηινζνθηθή θαη
καζεκαηηθή, παξά σο πξαθηηθό κέζν πνπ έρεη επίπησζε ζηε ξνή ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο. Άιισζηε, ε
ύπαξμε ηνπ επεξέαζε αθόκε θαη ην λόεκα ηνπ όξνπ “θαηαλνώ” νδεγώληαο ζηελ πεπνίζεζε όηη θάηη έρεη
γίλεη θαηαλνεηό εθόζνλ είκαζηε ζε ζέζε λα ην πξνγξακκαηίζνπκε. Τν γεγνλόο απηό απνηειεί πξόθιεζε
πνπ καο πξνηξέπεη λα εληξπθήζνπκε ζην ζθεπηηθό ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηε ςεθηαθή ηεο θηινζνθία, όπνπ
όια είλαη δηαθξηηά θαη ηίπνηα δελ είλαη ζπλερέο, όια είλαη ςεθηαθή πιεξνθνξία εθθξαζκέλε ζην
αιθάβεην ηνπ κεδελόο θαη ηεο κνλάδαο.
Η Πιεξνθνξηθή, σο ζρνιηθό γλσζηηθό αληηθείκελν, πξνβάιιεη επηηαθηηθά θαη επεξεάδεη έληνλα ηόζν ην
αηζζεηό όζν θαη ην λνεηηθό καζεζηαθό πεδίν ησλ καζεηώλ. Τν γεγνλόο απηό αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε
δηακόξθσζεο ζύγρξνλσλ δηδαθηηθώλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα δεηνύκελα ηνπ ζήκεξα
θαη ηνπ αύξην. Η δηαδξαζηηθή έθζεζε “Στο πνεύμα της Πληρουορικής”, παξνπζηάδεη κε παξαζηαηηθό
ηξόπν ηελ εμέιημε ηεο ζθέςεο πνπ θαηέιεμε ζηε δεκηνπξγία ηεο Πιεξνθνξηθήο. Η γλσζηηθή
πξνζέγγηζε ζηεξίδεηαη ζην ηξίπηπρν «Παξαηεξώ – Καηαλνώ – Δξσ» πνπ, αλακθίβνια, ζπληζηά ηνλ
ηειηθό ζθνπό όρη κόλν ηεο δηδαζθαιίαο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο Επηζηήκεο.
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Η “παρατήρηση” δελ είλαη εύθνιε δηαδηθαζία θαη πνιύ πεξηζζόηεξν ε αμηνιόγεζε θαη ηαμηλόκεζε ησλ
εκπεηξηώλ πνπ πξνθύπηνπλ από απηήλ. Τα εξεζίζκαηα θαη νη πξνβιεκαηηζκνί πνπ πξνθαινύληαη από
ηελ παξαηήξεζε ησλ δηαδξαζηηθώλ εθζεκάησλ νδεγνύλ ζηε ζύλζεζε ηδεώλ θαη ζηελ αλάπηπμε ινγηθώλ
ζπιινγηζκώλ πνπ, εθόζνλ δηαζέηνπλ εζσηεξηθή ζπλέπεηα, πξνρσξνύλ βαζκηαία ζε αθαηξεηηθό επίπεδν
κε δεηνύκελν ηελ θαηαλόεζε θαη ηνλ εληνπηζκό ησλ πξσηνγελώλ αξρώλ. Τν ζηάδην απηό πνπ
ζπλίζηαηαη ζηελ πξνζπάζεηα θαηαλόεζεο είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην. Σύκθσλα κε ην ζθεπηηθό πνπ
ηζρύεη ζηηο Εζηίεο Επηζηεκώλ, νη καζεηέο κεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ παξαηεξήζεώλ ηνπο ζπζθέπηνληαη
θαηά νκάδεο, ζην πεξηερόκελν ζπγθεθξηκέλσλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ, ζε ρώξνπο θαηάιιεια
δηακνξθσκέλνπο θαη εμνπιηζκέλνπο, έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπο ηε δηαθξηηηθή ζπλεηζθνξά ησλ
θαζεγεηώλ ώζηε λα αίξνληαη νη ελδερόκελεο αληηθάζεηο ησλ ζπιινγηζκώλ ηνπο. Καηόπηλ, απνθαίλνληαη
γηα ηα αίηηα ησλ θαηλνκέλσλ πνπ παξαηήξεζαλ θαη ζέηνπλ ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο ζηελ θξίζε άιισλ
καζεηώλ πνπ έρνπλ επεμεξγαζηεί ην πεξηερόκελν ζπκπιεξσκαηηθώλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ. Τέινο,
θαηαιήγνπλ ζηε «δξάζε» κε δεηνύκελν ηελ αλάπηπμε πξσηνβνπιηώλ, ηελ έθθξαζε ηεο
δεκηνπξγηθόηεηάο ηνπο θαη ηελ αλάιεςε επζύλεο ζε ζρέζε κε ηε γλώζε πνπ απέθηεζαλ. Μεηά ην πέξαο
ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο, νη ίδηνη νη καζεηέο αμηνινγνύλ ην πώο ηνπο πξνζθέξζεθε ε γλώζε θαη ην
αλ ηνπο δόζεθε ε δπλαηόηεηα νπζηαζηηθήο πξνζέγγηζήο ηεο έηζη ώζηε λα πξνζηεζνύλ πξάγκαηη ζεηηθά
ζηνηρεία ζηνλ ηξόπν ηεο αληίιεςήο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηνπο ζθέςεο.
Σηηο Εζηίεο Γλώζεο θαη Επηζηεκώλ αλαδεηνύκε θαη πξνηείλνπκε κηα άιιε πξνζέγγηζε ηεο γλώζεο, πέξα
από ηα ζηεξεόηππα ηνπ θιαζηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, ίζσο κηα άιιε κνξθή ζρνιείνπ. Σηνπο
ρώξνπο απηνύο, νη θαζεγεηέο, ζεκεξηλνί θαη απξηαλνί, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αμηνπνηήζνπλ ηηο
ππνδνκέο ηνπο θαη, εθόζνλ ην επηζπκνύλ, λα παξαηεξνύλ θαη λα αλαιύνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ λεαξώλ
καζεηώλ, Ειιήλσλ θαη μέλσλ, θαη ηε ζύκπξαμή ηνπο απέλαληη ζηα καζεζηαθά εξεζίζκαηα πνπ
πξνθαινύληαη από ηηο δηαδξαζηηθέο εθζέζεηο θαη ηα δηαζεκαηηθά ηνπο γλσζηηθά αληηθείκελα.
Σηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνληαη νη ηίηινη ησλ ζεκαηηθώλ ελνηήησλ ηεο δηαδξαζηηθήο
έθζεζεο Μαζεκαηηθώλ ηνπ Κέληξνπ Παηδείαο Επηζηεκώλ ε νπνία βξίζθεηαη ζηελ Εζηία Επηζηεκώλ
Πάηξαο θαη έρεη σο ζηόρν λα νδεγήζεη ηνπο καζεηέο, αιιά θαη όινπο ηνπο ελδηαθεξόκελνπο, ζηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πνξείαο από ηνλ θόζκν ηνπ αηζζεηνύ ζηνλ θόζκν ηνπ λνεηνύ πνπ εθθξάδεηαη κε
ηε καζεκαηηθή ζθέςε.
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