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«Μαθηματικό μοντελοπούηςη ςε καιρούσ επιδημύασ» 

Ιωϊννησ Ρύζοσ  
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Συνολικά κροφσματα COVID-19 στην Ελλάδα 



Σον τελευταύο καιρό, με αφορμό την εξϊπλωςη του νϋου 
κορωνοώού COVID-19, γύνεται πολύσ λόγοσ για τον νόμο τησ 
εκθετικόσ μεταβολόσ και χρηςιμοποιούνται απλοποιημϋνεσ 
προςεγγύςεισ προκειμϋνου να βοηθηθεύ το ευρύ κοινό να 
κατανοόςει τη ςημαςύα του. υνόθωσ δύνεται ωσ παρϊδειγμα 
«η πληρωμό του εφευρϋτη του ςκακιού», το οπούο υπϊρχει 
και ωσ ϊςκηςη ςτο ςχολικό βιβλύο τησ Άλγεβρασ τησ Α΄ 
Λυκεύου, ςτο μϊθημα τησ γεωμετρικόσ προόδου. 



i. η γεωμετρικό πρόοδοσ εύναι το διακριτό ανϊλογο τησ 
εκθετικόσ ςυνϊρτηςησ και  

ii. για τη χώρα μασ ο λόγοσ τησ προόδου εύναι, με τα ϋωσ 
τώρα δεδομϋνα, κατϊ 25% μικρότεροσ του 2 που 
ςυναντϊμε ςτο παρϊδειγμα. Με ϊλλα λόγια ο αριθμόσ 
των επιβεβαιωμϋνων κρουςμϊτων μιασ ημϋρασ εύναι 
κατϊ μϋςο όρο το 1,5 του αριθμού των κρουςμϊτων τησ 
προηγουμϋνησ. 



Δεν θα αςχοληθούμε τόςο με το εϊν πρϊγματι τα ςυνολικϊ 
κρούςματα τησ νόςου αυξϊνονται εκθετικϊ ούτε με το εϊν η 
γραφικό παρϊςταςη που απεικονύζει τα βεβαιωμϋνα 
κρούςματα τησ νόςου ςε μια χώρα Α αποτελεύ οριζόντια 
μετατόπιςη (π.χ. καθυςτϋρηςη κατϊ x ημϋρεσ) τησ γραφικόσ 
παρϊςταςησ μιασ ϊλλησ χώρασ Β, ούτε με το πότε ϋνα 
εκθετικό γρϊφημα θα παρουςιϊςει ςημεύο καμπόσ (και ϋτςι 
η εξύςωςη θα μετατραπεύ από εκθετικό ςε λογιςτικό).  



 Αυτό που κυρύωσ μασ απαςχολεύ εδώ εύναι η (ϊκριτη) 
χρόςη των μαθηματικών μοντϋλων, οι φιλοςοφικϋσ 
τουσ προώποθϋςεισ και οι διδακτικϋσ τουσ προεκτϊςεισ.  
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Συνολικά κροφσματα COVID-19 στην Ελλάδα 



Αν και το εκπαιδευτικό μασ ςύςτημα επιδιώκει, τουλϊχιςτον 
τισ τελευταύεσ δεκαετύεσ, την ειςαγωγό των Μαθηματικών 
μϋςα ςε ϋνα κοινωνικό πλαύςιο ςυμφραζομϋνων, δεν φαύνεται 
να εξαςφαλύζει παρϊλληλα εκτόσ από τη χρόςη των 
μαθηματικών μεθόδων και ϋνα περιβϊλλον κριτικόσ 
ςυζότηςησ για την καταλληλότητα τησ εφαρμογόσ τουσ ςε 
πραγματικϊ προβλόματα.  



Παρόλο που δεχόμαςτε ότι τα Μαθηματικϊ εύναι κατεξοχόν 
ϋνα αφηρημϋνο αντικεύμενο, η βαςικό φιλοςοφύα από την 
οπούα τα θεωρούμε εύναι μια φιλοςοφύα τησ κουλτούρασ και 
τησ ανθρώπινησ επικοινωνύασ ωσ ςυγκεκριμϋνησ και 
δημιουργικόσ Πρϊξησ.  

 



Κατϊ ςυνϋπεια η χρηςιμοπούηςη τησ εκθετικόσ ςυνϊρτηςησ 
ωσ νόμου μεταβολόσ, δεν εύναι τύποτα περιςςότερο από την 

επιλογό ενόσ αντιπροςώπου μιασ μεγϊλησ κλϊςησ 

 μαθηματικών μοντϋλων,  

τα οπούα αποτελούν αναπαραςτϊςεισ διαμεςολαβημϋνων 
αναπαραςτϊςεων.  



Σα μοντϋλα αυτϊ:  

 αναλύουν φαινόμενα, διαδικαςύεσ και ςυςτόματα, με 
ςκοπό την εξόγηςη, τη διατύπωςη εικαςιών και την 
πρόβλεψη μελλοντικών καταςτϊςεων. Σαυτόχρονα 
ςυγκροτούν προςομοιώςεισ φυςικών φαινομϋνων ό 
ςυμπεριφορών (που αντιςτοιχούν ςτο πραγματολογικό 
επύπεδο τησ γλώςςασ και τησ ανθρώπινησ επικοινωνύασ) 
και δεν επιδϋχονται τουσ χαρακτηριςμούσ “αληθϋσ” ό 
“ψευδϋσ”, αλλϊ “αποτελεςματικό”/ “λειτουργικό” ό τα 
αντύθετϊ τουσ. 



 Δεν προςομοιώνουν την ύδια τη φύςη, η οπούα ςυχνϊ μασ 
εκπλόςςει, αλλϊ αναπαριςτούν με μαθηματικό τρόπο τισ 
αντιλόψεισ μασ γι’ αυτόν και βοηθούν υπό προώποθϋςεισ 
ςτην εξόγηςη των φαινομϋνων (εν προκειμϋνω των 
επιδημιολογικών δεδομϋνων), αναγϊγοντϊσ τα ςε ϋνα 
μικρό πλόθοσ μεταβλητών παραγόντων. Τπό μύα ϋννοια, 
ςτα όρια τησ επιςτημολογικόσ αυθαιρεςύασ, δεν εύναι τα 
πραγματικϊ –αν μπορούμε να τα πούμε ϋτςι– γεγονότα 
αυτϊ που κατευθύνουν την επιςτημονικό αναζότηςη, 
αλλϊ τα τεχνικϊ εργαλεύα και μϋςα μοντελοπούηςησ που 
εύναι κϊθε φορϊ διαθϋςιμα. 





Εδώ και 222 χρόνια, από τον Άγγλο οικονομολόγο Thomas R. 
Malthus και εντεύθεν, οι επιςτόμονεσ προςπαθούν να 
καταςκευϊςουν μαθηματικϊ πρότυπα που να περιγρϊφουν 
τισ μεταβολϋσ και την αλληλεπύδραςη των πληθυςμών 
ςυναρτόςει του χρόνου. Για μικρϋσ χρονικϋσ περιόδουσ 
τϋτοια πρότυπα ϋχουν εξαιρετικϊ καλό προςϋγγιςη, για 
μεγαλύτερεσ όμωσ οδηγούν ςε εξωπραγματικϊ 
ςυμπερϊςματα καθώσ δεν λαμβϊνουν υπόψη εξωγενεύσ 
παρϊγοντεσ που μειώνουν τον ρυθμό μεταβολόσ του 
πληθυςμού, ανακόπτοντασ την εκθετικό του αύξηςη. 



Κατ’ αντιςτοιχύα και τα επιδημιολογικϊ μοντϋλα δεύχνουν 
αρχικϊ να εύναι εκθετικϊ, εν τϋλει όμωσ καταλόγουν να 
ακολουθούν μια ςιγμοειδό καμπύλη που υπαγορεύεται από 
μια μορφό «λογιςτικόσ εξύςωςησ». Διότι αυτό που προξενεύ 
τα νϋα κρούςματα ςε μια επιδημύα δεν εύναι μόνο τα 
υφιςτϊμενα κρούςματα, αλλϊ και μια πιθανοθεωρητικό 
ςυςχϋτιςη με τον αριθμό των ατόμων που δεν ϋχουν νοςόςει 
ακόμη. Επιπλϋον υπϊρχουν αςθϋνειεσ ςτισ οπούεσ αν κϊποιοσ 
προςβληθεύ και αναρρώςει, αναπτύςςει ανοςύα ςτην 
αςθϋνεια. Αλλϊ και παρϊγοντεσ όπωσ οι καιρικϋσ ςυνθόκεσ ό 
ο χρόνοσ που μεςολαβεύ μϋχρι να βρεθεύ κατϊλληλο εμβόλιο 
παύζουν ςημαντικό ρόλο. 





Για την ιςτορύα:  

 Η μαθηματικό μοντελοπούηςη δεν διδϊςκεται ςτη 
δευτεροβϊθμια εκπαύδευςη, πϋρα από οριςμϋνεσ 
ςυναρτόςεισ που, εύτε οι ύδιεσ μϋςω εκπεφραςμϋνων 
τύπων, εύτε οριςμϋνεσ χαρακτηριςτικϋσ τουσ ιδιότητεσ 
δύνονται με αυθαύρετο τρόπο. Έτςι πολλού μαθητϋσ 
αντιλαμβϊνονται λ.χ. την εκθετικό ςυνϊρτηςη μϊλλον 
διαδικαςτικϊ παρϊ εννοιολογικϊ. Επύ τησ ουςύασ δηλαδό 
δεν φαύνεται να τουσ ενδιαφϋρει η μαθηματικό εξόγηςη 
ενόσ φαινομϋνου, αλλϊ το πώσ χρηςιμοποιεύται η εκθετικό 
ό κϊποια ϊλλη ςυνϊρτηςη προκειμϋνου «να λυθεύ η 
ϊςκηςη». 

 



Αυτό η κρύςη αργϊ ό γρόγορα θα περϊςει. Εύναι μαθηματικϊ 
βϋβαιο ότι θα περϊςει, απλϊ δεν γνωρύζουμε με ακρύβεια το 
πότε. Όταν όμωσ περϊςει, τι θα ϋχουμε κερδύςει ωσ κοινωνύα; 
Θα ϋχουμε γύνει ςοφότεροι μϋςα από μια διαδικαςύα 
αναςτοχαςμού επϊνω ςε βιωμϋνεσ προβληματικϋσ 
καταςτϊςεισ ό θα επαναλϊβουμε τα ύδια λϊθη; 


