
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΛΦΡΕΝΤ ΡΕΝΙΙ 
 
 

 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ψάχνεις για κανέναν, αγαπητέ µου 'Ιπποκράτη;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Όχι, Σωκράτη, γιατί τον βρήκα κιόλας. Είσαι εσύ. 
Έψαχνα παντού να σε βρω. Κάποιος στην αγορά µου 'πε ότι σε είδε να 
περπατάς στις όχθες του πόταµου Ιλισού και έτσι σε βρήκα.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Ωραία, λοιπόν, πες µου πρώτα γιατί ήρθες και µετά 
θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τη συζήτηση µας µε τον Πρωταγόρα. Τη 
θυµάσαι;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Και µε ρωτάς; Από τότε δεν έχει περάσει ούτε στιγµή 
που να µην την έχω στο µυαλό µου. 'Ακριβώς λοιπόν γι' αυτή τη 
συζήτηση ήρθα σήµερα να ζητήσω τη συµβουλή σου. 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Φαίνεται, αγαπητέ µου 'Ιπποκράτη, ότι θέλεις να 
συζητήσουµε για το ίδιο ακριβώς ζήτηµα που κι εγώ θέλω να 
µιλήσουµε. Έτσι τα δυο ζητήµατα είναι ένα και το αυτό. Είναι φανερό 
ότι οι µαθηµατικοί δεν έχουν δίκιο όταν λένε ότι το δύο δεν είναι ποτέ 
ίσο µε το ένα. 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Και, αλήθεια, Σωκράτη, τα µαθηµατικά είναι ακριβώς το θέµα που θέλω να 
συζητήσουµε.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 'Ασφαλώς το ξέρεις, 'Ιπποκράτη, ότι δεν είµαι µαθηµατικός. Γιατί δεν πήγες να πεις τα 
προβλήµατα σου στο φηµισµένο Θεόδωρο; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Με ξαφνιάζεις, Σωκράτη. Εσύ απαντάς στα ερωτήµατα µου, πριν ακόµα σου πω ποια 
είναι. Ήρθα να ζητήσω τη γνώµη σου για το αν πρέπει να γίνω µαθητής του Θεόδωρου. Την 
περασµένη φορά, όταν ήρθα σε σένα µε σκοπό να γίνω µαθητής του Πρωταγόρα, πήγαµε µαζί σ  
αυτόν και εσύ έφερες µε τέτοιο τρόπο τη συζήτηση, που φάνηκε καθαρά ότι αυτός δεν ήξερε ούτε το 
αντικείµενο της διδασκαλίας του. 'Αποτέλεσµα ήταν ν' αλλάξω γνώµη και να µην τον ακολουθήσω. Η 
συζήτηση εκείνη µε βοήθησε να καταλάβω τι να µην κάνω, δεν µου έδειξε όµως τι να κάνω. Και 
ακόµη αναρωτιέµαι. Πηγαίνω στα συµπόσια και στην πάλαιστρα µε άλλους νέους της ηλικίας µου, 
µπορώ να πω ότι περνώ ευχάριστα, άλλα αυτό δε µε Ικανοποιεί. Με ενοχλεί που αισθάνοµαι τον εαυτό 
µου άµαθη. Συγκεκριµένα αισθάνοµαι ότι η γνώση που έχω είναι µάλλον αβέβαιη. Στη συζήτηση µε 
τον Πρωταγόρα κατάλαβα ότι η γνώση µου για τόσο συνηθισµένες έννοιες όπως η αρετή, η 
δικαιοσύνη και η τόλµη απέχει πολύ από το να είναι ικανοποιητική. Δεν πειράζει όµως· νοµίζω ότι 
είναι πρόοδος το ότι τώρα βλέπω καθαρότερα την αµάθεια µου. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Είµαι ευχαριστηµένος, φίλε µου 'Ιπποκράτη, που µε καταλαβαίνεις τόσο καλά. Πάντα 
λέω στον εαυτό µου µε αρκετή ειλικρίνεια ότι δεν ξέρω τίποτα. Η διάφορα ανάµεσα σε µένα και σε 
άλλους ανθρώπους είναι ότι, εγώ δεν φαντάζοµαι πως ξέρω αυτό που στην πραγµατικότητα δεν ξέρω. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Αυτό δείχνει ξεκάθαρα τη σοφία σου, Σωκράτη. Τέτοια γνώση όµως δεν υπάρχει 
αρκετή σε µένα. Νιώθω µεγάλη ανάγκη να αποκτήσω κάποιες βέβαιες και σταθερές γνώσεις και δε θα 
'µαι ευτυχισµένος µέχρι να το πετύχω. Σκέφτοµαι συνέχεια στα σοβαρά τι είδος γνώσης να 
προσπαθήσω ν' αποκτήσω. Ο Θεαίτητος, τελευταία, µου είπε ότι βεβαιότητα υπάρχει µόνο στα 
µαθηµατικά και µού πρότεινε να µάθω µαθηµατικά από τον δάσκαλο του το Θεόδωρο, που είναι ο πιο 
ειδικός στους αριθµούς και στη γεωµετρία, σ' όλη την 'Αθήνα. Δε θα 'θελα όµως πάλι να κάνω το ίδιο 
λάθος που έκανα, όταν ήθελα να γίνω µαθητής του Πρωταγόρα. Γι' αυτό, πες µου Σωκράτη, θα βρω το 



είδος της γνώσης που ζητώ, αν διδαχτώ τα µαθηµατικά από το Θεόδωρο; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αν θέλεις πραγµατικά να σπουδάσεις µαθηµατικά, γιέ του 'Απολλόδωρου, το καλύτερο, 
βέβαια, που 'χεις να κάνεις είναι να πας στο φίλο µου τον Θεόδωρο, που τον εκτιµώ πολύ. Πρέπει 
όµως ν' αποφασίσεις µόνος σου αν πραγµατικά θέλεις να σπουδάσεις µαθηµατικά ή όχι. Κανένας 
άλλος από σένα τον ίδιο δε µπορεί να ξέρει καλύτερα τις ανάγκες σου. 
 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Γιατί αρνείσαι να µε βοηθήσεις Σωκράτη; Μήπως, χωρίς να το καταλάβω σε 
πρόσβαλα; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Με παρεξήγησες, νεαρέ µου φίλε. Δεν είµαι θυµωµένος άλλα µου ζητάς κάτι το 
αδύνατο. Ο καθένας πρέπει να αποφασίζει µόνος του τι θέλει να κάνει. Δεν µπορώ να κάνω τίποτα 
περισσότερο από το να βοηθήσω, σα µια µαµή να γεννηθεί η απόφαση σου. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Σε παρακαλώ, αγαπητέ Σωκράτη, µην αρνείσαι να µε βοηθήσεις κι αν είσαι 
ελεύθερος τώρα, ας αρχίσουµε αµέσως. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Καλά, λοιπόν, Ας γίνει αφού το θέλεις. Ας ξαπλώσουµε στη σκιά αυτού του πλάτανου 
κι ας αρχίσουµε. 'Αλλά, πρώτα, για πες µου, είσαι έτοιµος να κάνεις τη συζήτηση µε τον τρόπο που 
προτιµώ; Εγώ θα σε ρωτάω και συ θα πρέπει να δίνεις τις απαντήσεις. "Έτσι θα µπορέσεις να δεις 
καθαρά τι κιόλας ξέρεις. Γιατί µ' αυτή τη µέθοδο θα βλαστήσουν οι σπόροι των γνώσεων που ήδη 
κατέχεις. Ελπίζω πως δε θα κάνεις σαν τον βασιλιά Δαρείο που σκότωσε τον προϊστάµενο των 
ορυχείων του, όταν του έφερε µόνο χαλκό από ένα ορυχείο πού ό βασιλιάς νόµιζε ότι περιείχε 
χρυσάφι. 
'Ελπίζω πώς δεν ξεχνάς ότι ένας µεταλλωρύχος µπορεί να βρει σ' ένα ορυχείο µόνο ό,τι αυτό περιέχει.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: 'Ορκίζοµαι ότι  δε θα κάνω περιττές παρεµβάσεις, άλλα, µα το Δία, Ας αρχίσουµε να 
βγάζουµε µετάλλευµα αµέσως. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Εντάξει. Λοιπόν, για  πες µου, ξέρεις τι είναι τα µαθηµατικά; 'Υποθέτω ότι, αφού θέλεις 
να τα σπουδάσεις, µπορείς και να ορίσεις τι είναι. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ :  Νοµίζω ότι κι  ένα παιδί θα µπορούσε να το κάνει. Τα µαθηµατικά είναι µια απ' τις 
επιστήµες και µάλιστα µια από τις πιο ωραίες.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ :   Δεν σου ζήτησα να επαινέσεις τα µαθηµατικά,  άλλα  να  περιγράψεις  τη   φύση   
τους.   Για παράδειγµα, δεν σε ρωτούσα για την τέχνη των γιατρών, θ  απαντούσες ότι αυτή η τέχνη 
ασχολείται µε την υγεία και την αρρώστια και έχει σα σκοπό να θεραπεύει την αρρώστια και να 
διατηρεί την υγεία. Σωστά δεν τα λέω;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:   Βέβαια. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Λοιπόν, απάντησε µου σ' αυτό. Η Ιατρική ασχολείται µε κάτι που υπάρχει η µε κάτι 
που δεν υπάρχει; "Αν δεν υπήρχαν καθόλου γιατροί, θα εξακολουθούσε να υπάρχει η αρρώστια;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: 'Οπωσδήποτε και µάλιστα πολύ περισσότερο από όσο τώρα. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: "Ας ρίξουµε µια µατιά σε µια άλλη τέχνη, ας πούµε π.χ. στην αστρονοµία. Συµφωνείς 
µαζί µου ότι οι αστρονόµοι µελετούν την κίνηση των άστρων; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Σίγουρα. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:   Κι αν σε ρωτήσω, αν η αστρονοµία ασχολείται µε κάτι που υπάρχει, ποια θα είναι η 
απάντηση  σου;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Η απάντηση µου είναι καταφατική. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: θα υπήρχαν τ' άστρα, αν δεν υπήρχε ούτε ένας αστρονόµος στον κόσµο;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Βέβαια. Κι αν ο Ζευς στο θυµό του εξόντωνε το ανθρώπινο είδος, τ' άστρα θα 
εξακολουθούσαν να λάµπουν στον ουρανό τις νύχτες. 'Αλλά γιατί µιλάµε για την αστρονοµία, αντί για 
τα µαθηµατικά;  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Μην είσαι ανυπόµονος, καλέ µου φίλε. "Ας πάρουµε µερικές άλλες τέχνες, για να τις 



συγκρίνουµε µε τα µαθηµατικά. Πώς θα περιέγραφες τον άνθρωπο που έχει γνώσεις για όλα τα 
πλάσµατα που ζουν στα δάση η στα βάθη της θάλασσας;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Αυτός είναι ένας επιστήµονας που µελέτα την ζωντανή φύση. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Συµφωνείς, λοιπόν, ότι αυτός ο άνθρωπος µελέτα πράγµατα τα όποια υπάρχουν; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Συµφωνώ. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  "Αν τέλος πω ότι κάθε τέχνη ασχολείται µε κάτι που υπάρχει, θα συµφωνούσες; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Απόλυτα. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Τώρα πες µου, νεαρέ µου φίλε, ποιο είναι το αντικείµενο των µαθηµατικών; Τι 
πράγµατα µελετά ο µαθηµατικός; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ :   "Έκανα στο Θεαίτητο την ίδια ερώτηση.  Μου απάντησε ότι ο µαθηµατικός µελέτα 
τους αριθµούς και τα γεωµετρικά σχήµατα. 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Η απάντηση είναι σωστή, άλλα τι λες, αυτά τα πράγµατα υπάρχουν; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Βέβαια. Πως θα µπορούσαµε να µιλάµε γι' αυτά, αν δεν υπήρχαν; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Πες µου, τώρα, αν δεν υπήρχαν µαθηµατικοί, θα υπήρχαν οι  πρώτοι αριθµοί; Κι αν 
είναι έτσι, που θα υπήρχαν αυτοί; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Πραγµατικά, δεν ξέρω τι να σου απαντήσω. Προφανώς, αν οι µαθηµατικοί 
στοχάζονται τους πρώτους αριθµούς, τότε αυτοί υπάρχουν στη συνείδησή τους. 'Αλλά αν δεν υπήρχαν 
µαθηµατικοί, οι πρώτοι αριθµοί δεν θα υπήρχαν πουθενά.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Εννοείς ότι πρέπει να πούµε, πως οι µαθηµατικοί µελετούν πράγµατα που δεν 
υπάρχουν;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Ναι, νοµίζω ότι πρέπει να το παραδεχθούµε. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:   Ας δούµε την ερώτηση από µια άλλη σκοπιά. "Έγραψα εδώ, σ' αυτή την κερένια 
πλάκα, τον αριθµό 37. Τον βλέπεις;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Ναι, τον βλέπω. 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ:   Μπορείς να τον  αγγίξεις µε το χέρι σου; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Βέβαια. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Τότε µήπως οι αριθµοί υπάρχουν στ' αλήθεια; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Νοµίζω, Σωκράτη, ότι µε κοροϊδεύεις. Δες εδώ, έχω σχεδιάσει στην ίδια πλάκα ένα 
δράκο µε επτά κεφάλια. Βγαίνει σαν συµπέρασµα ότι ένας τέτοιος δράκος υπάρχει; Δε συνάντησα 
ποτέ κάποιον που να έχει δει δράκο και είµαι σίγουρος ότι δράκοι δεν υπάρχουν καθόλου, παρά µόνο 
σε παραµύθια µε νεράιδες. αλλά κι αν υποθέσουµε ότι κάνω λάθος, δηλαδή ότι κάπου πέρα από τις 
'Ηράκλειες στήλες πραγµατικά υπάρχουν δράκοι, αυτό τίποτα δεν έχει να κάνει µε τη ζωγραφιά µου. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Σωστά τα είπες, Ιπποκράτη. Και συµφωνώ απόλυτα µαζί σου. αλλά σηµαίνει αυτό, ότι 
δεν και µπορούµε να µιλάµε για τους αριθµούς και να τους γράφουµε, αυτοί δεν υπάρχουν στην 
πραγµατικότητα;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Ασφαλώς. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:   Μη    βγάζεις  βιαστικά   συµπεράσµατα. Ας κάνουµε µιαν ακόµα προσπάθεια. Μιλώ 
σωστά όταν λέω ότι µπορούµε να µετρήσουµε τα πρόβατα εδώ στο λιβάδι η τα πλοία στο λιµάνι του 
Πειραιά;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ναι, µπορούµε. 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Και τα πρόβατα και τα πλοία υπάρχουν; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Προφανώς. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: αλλά αν τα πρόβατα υπάρχουν, ο αριθµός τους δεν πρέπει να είναι κάτι που κι αυτό 
υπάρχει; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Παίζεις µαζί µου, Σωκράτη. Οι µαθηµατικοί δεν µετρούν πρόβατα. Αυτό είναι 



δουλειά των βοσκών. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Εννοείς ότι εκείνο που µελετούν οι µαθηµατικοί δεν είναι ο αριθµός των προβάτων η 
πλοίων η άλλων πραγµάτων που  υπάρχουν, άλλα ο αριθµός αυτός καθ' αυτός; Και έτσι ενδιαφέρονται 
για κάτι που υπάρχει µόνο στα µυαλά τους;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Ναι, αυτό εννοώ.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:   Μου είπες ό,τι σύµφωνα µε τον Θεαίτητο, οι µαθηµατικοί µελετούν τους αριθµούς και 
τα γεωµετρικά σχήµατα. Ποια η γνώµη σου για τα σχήµατα; Αν σε ρωτήσω αν υπάρχουν, τι θ' 
απαντήσεις;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:   Και βέβαια υπάρχουν. Μπορούµε π. χ. να δούµε το σχήµα ενός ωραίου αγγείου κι 
ακόµα να το ψαύσουµε µε τα χέρια µας.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ :  Εξακολουθώ να µην καταλαβαίνω. Αν δεις ένα αγγείο, τι βλέπεις, το αγγείο η το 
σχήµα του;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Βλέπω και τα δυο.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Είναι το ίδιο πράγµα σα να βλέπεις ένα αρνί; Βλέπεις και το αρνί και το µαλλί του; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:   Βρίσκω  πολύ  επιτυχηµένη  την  παροµοίωση. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αυτό µοιάζει να κουτσαίνει σαν τον "Ήφαιστο. Γιατί, µπορείς να κόψεις τα µαλλιά του 
αρνιού και να δεις µετά το αρνί χωρίς µαλλιά και τα µαλλιά χωρίς αρνί. Μπορείς να ξεχωρίσεις, µε 
παρόµοιο τρόπο, το σχήµα του αγγείου απ' το ίδιο το αγγείο;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Βέβαια όχι. Και τολµώ να πω ότι κανένας δεν µπορεί.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Και παρόλα αυτά εξακολουθείς να πιστεύεις πως µπορείς να δεις ένα γεωµετρικό 
σχήµα;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : 'Αρχίζω ν' αµφιβάλλω γι' αυτό.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Έξαλλου, αν οι µαθηµατικοί µελετούσαν τα σχήµατα των αγγείων, δεν θα τους 
ονοµάζαµε αγγειοπλάστες; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: 'Οπωσδήποτε. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : "Έπειτα, αν ο Θεόδωρος είναι ο καλύτερος µαθηµατικός, δε θα ήταν και ο καλύτερος 
αγγειοπλάστης; "Έχω ακούσει πολλούς ανθρώπους να τον επαινούν άλλα κανένας δεν µου είπε ότι 
ξέρει και από αγγειοπλαστική. 'Αµφιβάλλω αν θα µπορούσε να φτιάξει ακόµα και το πιο απλό αγγείο.  
Η µήπως οι µαθηµατικοί ασχολούνται µε το σχήµα των αγαλµάτων και των κτιρίων; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: "Αν πράγµατι συνέβαινε έτσι, τότε θα ήταν γλύπτες και αρχιτέκτονες. 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Καλά. Λοιπόν φίλε µου, Έχουµε καταλήξει στο συµπέρασµα ότι οι µαθηµατικοί όταν 
µελετούν τη γεωµετρία, δεν ενδιαφέρονται για τα σχήµατα των πραγµατικών αντικειµένων όπως των 
αγγείων, άλλα για τα σχήµατα που υπάρχουν µόνο στις σκέψεις τους.  Συµφωνείς; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Δεν µπορώ να κάνω κι αλλιώς. 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αφού δεχτήκαµε ότι οι µαθηµατικοί ενδιαφέρονται για πράγµατα που δεν υπάρχουν 
στην πραγµατικότητα, άλλα µόνο στις σκέψεις τους, ας εξετάσουµε την δήλωση του Θεαίτητου, την 
οποία ανάφερες, ότι δηλαδή τα µαθηµατικά µας δίνουν περισσότερο αξιόπιστη και πιο αληθινή γνώση 
απ' όσην οποιοσδήποτε άλλος κλάδος επιστήµης. Πες µου, σου έδωσε ο Θεαίτητος καθόλου 
παραδείγµατα;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ναι, είπε για παράδειγµα πως δεν µπορεί κανείς να ξέρει ακριβώς πόσο µακριά είναι 
η Αθήνα από τη Σπάρτη. Βέβαια, οι άνθρωποι που κάνουν αυτό το ταξίδι, συµφωνούν για τον αριθµό 
των ήµερων που πρέπει να περπατήσει κάποιος, άλλα είναι αδύνατο να γνωρίζουν ακριβώς πόσα 
πόδια είναι η απόσταση. 'Ωστόσο µπορεί κανείς να πει ότι, µε τη βοήθεια του θεωρήµατος του 
Πυθαγόρα, υπολογίζουµε την διαγώνιο ενός τετραγώνου. Ο Θεαίτητος είπε, επίσης, ότι είναι αδύνατο 
να δώσουµε τον ακριβή αριθµό των ανθρώπων που κατοικούν στην Ελλάδα. Αν κάποιος προσπαθούσε 



να τους µετρήσει όλους ποτέ δε θα είχε την ακριβή εικόνα, γιατί, ενώ θα µετρούσε, µερικοί 
ηλικιωµένοι θα πέθαιναν και µερικά παιδιά θα γεννιόνταν. "Έτσι, ο τελικός αριθµός µπορούσε να είναι 
µόνο κατά προσέγγιση σωστός. 'Αλλά αν ρωτήσεις ένα µαθηµατικό πόσες ακµές έχει ένα κανονικό 
δωδεκάεδρο, θα σου πει ότι το δωδεκάεδρο περιορίζεται από 12 έδρες, που η κάθε µια έχει 5 ακµές. 
"Έτσι, έχουµε 60 ακµές, άλλα επειδή κάθε ακµή ανήκει σε δυο έδρες και δρα τις έχουµε µετρήσει δυο 
φορές, ο αριθµός των ακµών του δωδεκάεδρου είναι Ίσως µε 30 και δεν χωρά αµφιβολία γι' αυτό. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ανέφερε άλλα παραδείγµατα;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Αρκετά, άλλα δεν τα θυµάµαι όλα. Είπε ότι στην πραγµατικότητα ποτέ δε βρίσκεις 
δύο πράγµατα, που να είναι ακριβώς τα ίδια. Ποτέ δύο αυγά δεν είναι ακριβώς τα ίδια, ακόµα και οι 
κολώνες του ναού του Ποσειδώνα, είναι λίγο διαφορετικές η µια από την άλλη. 'Αλλά µπορεί να είναι 
κανείς σίγουρος, ότι οι δύο διαγώνιοι ενός ορθογώνιου είναι ακριβώς ίσες. 'Ανέφερε τον 'Ηράκλειτο, ο 
όποιος έλεγε ότι κάθε τι που υπάρχει διαρκώς µεταβάλλεται και ότι βέβαιη γνώση είναι δυνατή µόνο 
για πράγµατα που δεν αλλάζουν ποτέ, όπως π.χ. είναι ο περιττός και ο άρτιος αριθµός, η ευθεία 
γραµµή και ο κύκλος.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Αυτά λοιπόν τα παραδείγµατα, µ' έπεισαν πως στα µαθηµατικά µπορούµε να 
αποκτήσουµε γνώση που να είναι έξω από κάθε αµφισβήτηση, ενώ στις άλλες επιστήµες η στην 
καθηµερινή ζωή αυτό είναι αδύνατο. "Ας προσπαθήσουµε να συνοψίσουµε τα αποτελέσµατα τις 
Ερευνάς µας για τη φύση των µαθηµατικών. Δεν έχω δίκιο να λέω ότι φτάσαµε στο συµπέρασµα πως 
τα µαθηµατικά µελετούν πράγµατα που δεν υπάρχουν και είναι σε θέση να βρουν όλη την αλήθεια γι' 
αυτά; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Ναι, αυτό το δεχτήκαµε.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αλλά για πες µου, για τ' όνοµα του Δία, αγαπητέ Ιπποκράτη, δεν είναι µυστήριο κάποιος 
να µπορεί να ξέρει περισσότερα για πράγµατα που δεν υπάρχουν απ' ό,τι για πράγµατα που υπάρχουν;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ; "Αν τα θέµα µπαίνει έτσι, βέβαια είναι µυστήριο. Είµαι σίγουρος δη υπάρχει κάποιο 
λάθος στα επιχειρήµατα µας. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ; "Όχι, γιατί προχωρήσαµε µε µεγάλη φροντίδα και ελέγχαµε τα κάθε σκαλί της 
επιχειρηµατολογίας µας. Δεν µπορεί να υπάρχει λάθος στα συλλογισµό µας. 'Αλλά, πρόσεξε µε, 
σκέφθηκα κάτι που θα µας βοηθήσει να λύσουµε το αίνιγµα.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Πες µου το γρήγορα, γιατί βρίσκοµαι σε αγωνία. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ϊ Σήµερα τα πρωί ήµουν στα διάδροµο του σπιτιού του δεύτερου άρχοντα, όπου δίκαζαν 
τη γυναίκα ένας µαραγκού από τα χωριά Πόθος, µε την κατηγορία της προδοσίας, πως δηλαδή µε τη 
βοήθεια του εραστή της σκότωσε τον άντρα της. Η γυναίκα διαµαρτυρόταν και ακόµη Ορκίστηκε 
στην "Άρτεµη και στην Αφροδίτη πως είναι αθώα, πως ποτέ δεν αγάπησε άλλον, έκτος από τον άντρα 
της και πως α άντρας της δολοφονήθηκε από πειρατές. Καλέσανε πολλούς για µάρτυρες. "Άλλοι είπαν 
ότι η γυναίκα ήταν ένοχη, άλλοι ότι ήταν αθώα. "Ήταν αδύνατο ν' ανακαλύψεις τι είχε συµβεί 
πραγµατικά. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Μου φαίνεται, πως µε περιπαίζεις πάλι. Πρώτα µ' έµπλεξες τελείως και τώρα αντί να 
βοηθήσεις να βρω την αλήθεια, µου διηγείσαι τέτοιες ιστορίες. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Μη θυµώνεις, φίλε µου, γιατί Έχω σοβαρούς λόγους που σου µιλώ γι' αυτή τη γυναίκα 
της οποίας η ένοχη ήταν αδύνατο να εξακριβωθεί. "Ένα πράγµα, λοιπόν, είναι βέβαιο, Η γυναίκα 
υπάρχει. Την είδα µε τα ίδια µου τα µάτια, όπως και όλοι που ήταν εκεί, πολλοί από τους οποίους ποτέ 
δεν Έχουν πει ψέµατα στη ζωή τους και που αν τους ρωτήσεις θα πάρεις την ίδια απάντηση. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Η µαρτυρία σου είναι αρκετή για µένα, αγαπητέ Σωκράτη. "Ας δεχτούµε πως η 
γυναίκα υπάρχει. 'Αλλά τι σχέση Έχει αυτό µε τα µαθηµατικά;  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Περισσότερη απ' όση φαντάζεσαι. 'Αλλά για πες µου πρώτα, ξέρεις την ιστορία για τον 



Αγαµέµνονα και την Κλυταιµνήστρα; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Ο καθένας την ξέρει αυτή την Ιστορία. Είδα την τριλογία του Αισχύλου στο θέατρο 
τον περασµένο χρόνο. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Για πες µου την ιστορία µε λίγες λέξεις.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: 'Ενώ ο 'Αγαµέµνονας, ο βασιλιάς των Μυκηνών, πολεµούσε κάτω από τα τείχη της 
Τροίας, η γυναίκα του η Κλυταιµνήστρα, διέπραξε µοιχεία µε τον Αίγισθο, τον εξάδελφο του άντρα 
της. Μετά την πτώση της Τροίας, όταν ο "Αγαµέµνονας γύρισε σπίτι του, η γυναίκα του µε τον εραστή 
της, τον δολοφόνησαν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Πες µου 'Ιπποκράτη, είναι βέβαιο ότι η Κλυταιµνήστρα ήταν ένοχη; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Δεν καταλαβαίνω γιατί µου κάνεις τέτοιες ερωτήσεις. Δεν υπάρχει αµφιβολία γι' 
αυτή την ιστορία. Σύµφωνα µε τον Όµηρο, όταν ο Οδυσσέας επισκέφθηκε τον κάτω κόσµο, 
συνάντησε τον 'Αγαµέµνονα, που του αφηγήθηκε για το άτυχο ριζικό του.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ :  Είσαι όµως σίγουρος ότι η Κλυταιµνήστρα, ο 'Αγαµέµνονας κι όλα τα άλλα πρόσωπα 
της Ιστορίας υπήρξαν πραγµατικά; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ίσως να εξοστρακιζόµουν αν το έλεγα αυτό δηµόσια, άλλα έχω τη γνώµη πως είναι 
αδύνατον να αποδείξεις σήµερα, µετά από τόσους αιώνες, ότι οι Ιστορίες του Οµήρου είναι η δεν είναι 
αληθινές. 'Αλλά αυτό δεν έχει σηµασία. Όταν σου είπα ότι η Κλυταιµνήστρα ήταν ένοχη, δεν 
εννοούσα την πραγµατική Κλυταιµνήστρα — να δεχτούµε ότι έζησε ποτέ τέτοιο πρόσωπο — άλλα 
την Κλυταιµνήστρα στην 'Οµηρική µας παράδοση, δηλαδή την Κλυταιµνήστρα στην Τριλογία του 
Αισχύλου. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Να πω ότι δεν ξέρουµε τίποτα για την πραγµατική Κλυταιµνήστρα; 'Ακόµα και η 
ύπαρξη της είναι αβέβαιη, άλλα όσο για την Κλυταιµνήστρα που είναι ένα από τα πρόσωπα της 
Τριλογίας του Αισχύλου, είµαστε βέβαιοι ότι ήταν ένοχη και ότι σκότωσε τον 'Αγαµέµνονα, αφού µας 
το λέει ο Αισχύλος.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ναι, βέβαια. Αλλά γιατί επιµένεις σε όλα  αυτά; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: θα το δεις σε λίγο. Ας συνοψίσω όσα έχουµε βρει. Στη περίπτωση της γυναίκας µε 
σάρκα και οστά, που δικαζόταν σήµερα στην 'Αθήνα, είναι αδύνατον ν' αποδείξουµε ότι ήταν ένοχη, 
ενώ δεν µπορεί να υπάρχει αµφιβολία για την ένοχη της Κλυταιµνήστρας που είναι ένα από τα 
πρόσωπα του έργου και η οποία, πιθανότατα, δεν υπήρξε ποτέ. Συµφωνείς; 
 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Τώρα αρχίζω να καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις. 'Αλλά θα ήταν καλύτερα, αν 
έβγαζες τα συµπεράσµατα µόνος σου. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Το συµπέρασµα είναι αυτό: "Έχουµε πολύ περισσότερο σίγουρη γνώση για πρόσωπα 
που υπάρχουν µόνο στη φαντασία µας, π.χ. για τα πρόσωπα σ' ένα θεατρικό έργο, απ' ό,τι για ζώντα 
πρόσωπα. 
"Αν πούµε ότι η Κλυταιµνήστρα ήταν ένοχη, αυτά σηµαίνει  µόνο  πως έτσι την  φαντάστηκε  ο  
Αισχύλος και την παρουσίασε στα έργο του. Η κατάσταση είναι ακριβώς η ίδια µε τα µαθηµατικά. 
Μπορούµε να είµαστε βέβαιοι ότι οι διαγώνιοι ένας ορθογωνίου είναι ίσες, γιατί αυτά έπεται από τον 
ορισµό του ορθογωνίου, όπως δίνεται από τους µαθηµατικούς.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:   'Εννοείς  Σωκράτη, ότι το παράδοξο αποτέλεσµα µας είναι  πραγµατικό αληθινό και 
ότι ένας   µπορεί να έχει   περισσότερο   βέβαιη   γνώση  για πράγµατα που δεν υπάρχουν π.χ. για τα 
αντικείµενα των µαθηµατικών, απ' ότι για τα πραγµατικά αντικείµενα  της φύσης;   Νοµίζω ότι τώρα 
καταλαβαίνω την αιτία γι' αυτό. Οι ιδέες που εµείς οι ίδιοι δηµιουργούµε είναι από την ίδια τους τη 
φύση εντελώς γνωστές σε µας και µπορούµε να βγάλουµε όλη την αλήθεια γι' αυτές,  γιατί  δεν   έχουν  
άλλη   υπόσταση   έξω  απ'  τη φαντασία µας.  "Όµως,  τα  αντικείµενα  που   υπάρχουν στον  
πραγµατικό  κόσµο  δεν  είναι  ταυτόσηµα  µε  την εικόνα µας γι' αυτά, η όποια πάντοτε είναι  ελλιπής 



και προσεγγιστική, γι’  αυτό η γνώση µας γι' αυτά τα πραγµατικά πράγµατα δεν µπορεί ποτέ να είναι 
πλήρης και αρκετά σίγουρη. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Αυτή είναι η αλήθεια, νεαρέ µου φίλε, και την διατύπωσες καλύτερα απ' ότι θα 
µπορούσα να το κάνω εγώ. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Αυτό οφείλεται σε σένα Σωκράτη, γιατί εσύ µε οδηγείς να καταλάβω αυτά τα 
πράγµατα. Βλέπω τώρα, όχι µόνο ότι ο Θεαίτητος είχε αρκετά δίκιο που µου είπε ότι πρέπει να 
σπουδάσω µαθηµατικά αν θέλω να αποκτήσω αλάνθαστη γνώση, άλλα και γιατί είχε δίκιο. "Όµως, αν 
και µε οδήγησες µε υποµονή ως τώρα, σε παρακαλώ µη µ' εγκαταλείψεις ακόµα, γιατί µια από τις 
ερωτήσεις µου, στην πραγµατικότητα η πιο σηµαντική, εξακολουθεί να µένει αναπάντητη. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ποια είναι αυτή η ερώτηση; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:   Σε παρακαλώ, θυµήσου Σωκράτη ότι ήρθα να ζητήσω τη συµβουλή σου για το αν 
θα πρέπει να σπουδάσω µαθηµατικά. Με βοήθησες να αναγνωρίσω ότι τα µαθηµατικά και µόνο τα 
µαθηµατικά µπορούν να µου δώσουν το είδος της στερεής γνώσης που θέλω. 'Αλλά ποια η 
χρησιµότητα αυτής της γνώσης; Είναι φανερά ότι αν κάποιος αποκτήσει κάποια γνώση για τον 
υπαρκτό κόσµο, έστω και αν αυτή η γνώση είναι ελλιπής και όχι αρκετά σίγουρη, είναι όµως χρήσιµη 
και για το άτοµο και για την πολιτεία. "Αν κάποιος αποκτήσει κάποια γνώση για πράγµατα, όπως τ' 
αστέρια, µπορεί π.χ. να είναι χρήσιµη για την θαλασσοπλοΐα µέσα στη νύχτα. 'Αλλά ποια η 
χρησιµότητα της γνώσης για πράγµατα µη υπαρκτά, σαν αυτά που προσφέρουν τα µαθηµατικά; 
'Ακόµα κι αν είναι ξεκάθαρη και πέρα Από κάθε αµφιβολία, ποια είναι η χρησιµότητα της γνώσης που 
αφορά σε πράγµατα, που δεν υπάρχουν στην πραγµατικότητα;  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 'Αγαπητέ µου φίλε, είµαι απόλυτα σίγουρος ότι ξέρεις την απάντηση, µόνο που θέλεις 
να µ' εξετάσεις. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Μα τον Ηρακλή, δεν την ξέρω την απάντηση. Σε παρακαλώ, βοήθησε µε. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ; Καλά, λοιπόν, ας προσπαθήσουµε να την βρούµε. "Έχουµε καταλήξει στο ότι οι ιδέες 
των µαθηµατικών δηµιουργούνται από τον ίδιο τον µαθηµατικό. Πες µου, σηµαίνει αυτό ότι ο 
µαθηµατικός εκλέγει τις έννοιες του αυθαίρετα, όπως του αρέσει;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : "Όπως σου είπα, δεν ξέρω ακόµα πολλά πράγµατα για τα µαθηµατικά. 'Αλλά µου 
φαίνεται ότι ο µαθηµατικός είναι τόσο ελεύθερος να εκλέξει τα αντικείµενα της µελέτης του όσο είναι 
κι ο ποιητής, να εκλέξει τα πρόσωπα των έργων του. Και όπως ο ποιητής δίνει στα πρόσωπα αυτά 
όποια χαρακτηριστικά του αρέσουν, έτσι µπορεί και ο µαθηµατικός να προικίσει τις έννοιες του µ' 
εκείνες τις ιδιότητες, που του αρέσουν.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:   "Αν τα πράγµατα ήταν έτσι, θα υπήρχαν τόσες µαθηµατικές αλήθειες όσοι και οι 
µαθηµατικοί. Πως εξηγείς λοιπόν, το γεγονός ότι όλοι οι µαθηµατικοί µελετούν τις ίδιες Ιδέες και τα 
ίδια προβλήµατα; Πως εξηγείς αυτό που συµβαίνει συχνά; Μαθηµατικοί που ζουν µακριά ο ένας από 
τον άλλο και δεν έχουν καµιά επαφή,  να ανακαλύπτουν ανεξάρτητα τις ίδιες αλήθειες; Ποτέ δεν 
άκουσα ότι δύο ποιητές έγραψαν το Ίδιο ποίηµα. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Ούτε  εγώ έχω ακούσει κάτι τέτοιο για ποίηµα, θυµάµαι, όµως, ότι µου είπε ο 
Θεαίτητος πως ανακάλυψε κάποιο πολύ ενδιαφέρον θεώρηµα για τις ασύµµετρες αποστάσεις. Έδειξε 
τα αποτελέσµατα του στο δάσκαλο του το Θεόδωρο, ο όποιος του παρουσίασε ένα γράµµα από τον 
Αρχύτα, µέσα στο όποιο ήταν γραµµένο σχεδόν λέξη προς λέξη το ίδιο θεώρηµα.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Στην ποίηση αυτό θα ήταν αδύνατο. Βλέπεις λοιπόν τώρα πως υπάρχει ένα πρόβληµα. 
Αλλά ας συνεχίσουµε. Πως εξηγείς ότι οι µαθηµατικοί διαφορετικών χωρών συνήθως συµφωνούν για 
την αλήθεια, ενώ µπορεί να µη συµφωνούν για ζητήµατα που αφορούν στην πολιτεία, όπως π.χ. οι 
Πέρσες και οι Σπαρτιάτες έχουν αρκετά αντίθετες απόψεις από µας στην Αθήνα; Και, επιπλέον, και 



εµείς εδώ, συχνά δε συµφωνούµε ο ένας µε τον άλλο.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Μπορώ να απαντήσω στην τελευταία ερώτηση. Σε υποθέσεις που αφορούν στην 
πολιτεία ο καθένας ενδιαφέρεται µε βάση το προσωπικό του συµφέρον, και αυτά τα προσωπικά 
συµφέροντα βρίσκονται συχνά σε αντίθεση. Αυτός είναι ο λόγος, για τον όποιο είναι δύσκολο να 
έρθουν σε µια συµφωνία. Ενώ ο µαθηµατικός οδηγείται καθαρά από την επιθυµία του να βρει την 
αλήθεια. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : θέλεις να πεις πως οι µαθηµατικοί προσπαθούν να βρουν µιαν αλήθεια, που είναι 
τελείως ανεξάρτητη από το άτοµο τους;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ :  Ναι, αυτό θέλω να πω. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Αλλά τότε είχαµε κάνει λάθος, όταν συµπεράναµε πως οι µαθηµατικοί εκλέγουν τα 
αντικείµενα της µελέτης τους µε οδηγό µονάχα τη βούληση τους. Φαίνεται πως το αντικείµενο της 
µελέτης τους έχει κάποιο είδος ύπαρξης, που είναι ανεξάρτητη από τα άτοµα τους. Πρέπει να λύσουµε 
αυτό το νέο αίνιγµα. 
 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Δεν βλέπω πως ν' αρχίσω.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Αν εξακολουθείς να έχεις υποµονή, ας προσπαθήσουµε γι' αυτό µαζί. Πες µου, ποια 
είναι η διαφορά ανάµεσα στον ναυτικό, που ανακαλύπτει ένα ακατοίκητο νησί και στον ζωγράφο, που 
βρίσκει ένα καινούριο χρώµα, τα όποιο κανένας άλλος ζωγράφος δεν έχει χρησιµοποιήσει πριν απ' 
αυτόν;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Νοµίζω πως ο ναυτικός µπορεί να ονοµαστεί εξερευνητής, και ο ζωγράφος, 
εφευρέτης. Ο ναυτικός ανακαλύπτει ένα νησί που υπήρχε πριν απ' αυτόν, µόνο που ήταν άγνωστο, ενώ 
ο ζωγράφος εφευρίσκει ένα καινούριο χρώµα, το όποιο πριν δεν υπήρχε καθόλου. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Κανένας δεν θα µπορούσε να απαντήσει καλύτερα στην ερώτηση αυτή. 'Αλλά, για πες 
µου, ο µαθηµατικός που βρίσκει µια νέα αλήθεια, την ανακαλύπτει ή την εφευρίσκει; Είναι δηλ. 
εξερευνητής, Όπως ο ναυτικός, ο εφευρέτης, όπως ο ζωγράφος;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Μου φαίνεται, πως ο µαθηµατικός µοιάζει περισσότερο µε άνθρωπο που 
ανακαλύπτει. Είναι ένας τολµηρός ναύτης που ταξιδεύει στην άγνωστη θάλασσα της σκέψης και 
εξερευνά τις ακτές, το νησιά και τις δίνες της. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Καλά το λες και συµφωνώ απόλυτα µαζί σου. θα πρόσθετα µόνο, ότι σε µικρότερη 
έκταση ο µαθηµατικός είναι και ένας εφευρέτης, ειδικά όταν επινοεί νέες έννοιες. Αλλά κι ο καθένας 
που ανακαλύπτει πρέπει να είναι σε κάποια έκταση και εφευρέτης. Για παράδειγµα, αν ένας ναύτης 
θέλει να πάει σε µέρη, που άλλοι ναύτες πριν απ' αυτόν αδυνατούσαν να πλησιάσουν, πρέπει να 
φτιάξει ένα πλοίο, που να είναι καλύτερο από τα πλοία που χρησιµοποίησαν αυτοί. Οι νέες έννοιες, 
που εφεύραν οι µαθηµατικοί είναι σαν τα νέα πλοία που µεταφέρουν αυτόν που τις ανακαλύπτει, πιο 
πέρα, στη µεγάλη θάλασσα της σκέψης.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: 'Αγαπητέ µου Σωκράτη, µε βοήθησες να βρω την απάντηση στην ερώτηση που µου 
φαινόταν τόσο δύσκολη. Ο κύριος σκοπός του µαθηµατικού είναι να εξερευνήσει τα µυστικά και τα 
αινίγµατα της θάλασσας της ανθρώπινης σκέψης. Αυτά υπάρχουν ανεξάρτητα από το πρόσωπο του 
µαθηµατικού, αν και όχι από την ανθρωπότητα σαν ένα όλο. Ο µαθηµατικός έχει κάποια ελευθερία να 
εφευρίσκει νέες ιδέες, σαν εργαλεία, και φαίνεται πως µπορεί να το κάνει από µόνος του, χωρίς 
εξωτερικό επηρεασµό. 'Οπωσδήποτε δεν είναι εντελώς ελεύθερος σ, αυτό που κάνει, γιατί οι νέες 
έννοιες πρέπει να είναι χρήσιµες στη δουλειά του. Ο ναύτης, επίσης, µπορεί να φτιάξει οποιοδήποτε 
είδος πλοίου της εκλογής του, άλλα βέβαια θα ήταν τρελός να κατασκευάσει πλοίο που θα 
συντριβόταν µε την πρώτη θύελλα. Τώρα, νοµίζω ότι όλα είναι ξεκάθαρα. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Αν τα βλέπεις όλα καθαρό, προσπάθησε ξανά να απαντήσεις στην ερώτηση: Ποιο είναι 
το αντικείµενο των µαθηµατικών; 



ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι έκτος από τον κόσµο στον όποιο ζούµε, υπάρχει 
και ένας άλλος κόσµος, ο κόσµος της ανθρώπινης σκέψης και ότι ο µαθηµατικός είναι ο άφοβος 
ναυτικός που εξερευνά αυτόν τον κόσµο, χωρίς ποτέ να κάνει πίσω, µπροστά στις φουρτούνες, τους 
κινδύνους και τις περιπέτειες που τον περιµένουν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Φίλε µου, η νεανική σου ορµή µε συγκλονίζει. Φοβάµαι όµως πως στο φούντωµα του 
ενθουσιασµού σου, παραβλέπεις µερικά πράγµατα. 
 ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Ποια είναι αυτά τα πράγµατα 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν θέλω να σε απογοήτεψω, άλλα αισθάνοµαι δη στην κύρια ερώτηση σου δεν έχει 
ακόµα δοθεί απάντηση. Δεν έχουµε ακόµα απαντήσει στην ερώτηση: Σε τι χρησιµεύει η εξερεύνηση 
της θαυµάσιας θάλασσας που είναι η ανθρώπινη σκέψη;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: "Έχεις δίκιο αγαπητέ µου Σωκράτη, όπως πάντα. αλλά µην εφαρµόσεις τη µέθοδο 
σου αυτή τη φορά και πες µου την απάντηση αµέσως. 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Όχι φίλε µου. 'Ακόµα κι Αν µπορούσα, δεν θα τα έκανα. Κι αυτό για δικό σου όφελος. 
Η γνώση που αποκτά κάποιος χωρίς µόχθο, είναι σχεδόν άχρηστη γι' αυτόν. Καταλαβαίνουµε εντελώς 
εκείνη µόνο τη γνώση, που ίσως µε κάποια εξωτερική βοήθεια, αποκαλύπτουµε στους εαυτούς µας, 
ακριβώς όπως ένα φυτό µπορεί να χρησιµοποιήσει µόνο το νερό που απορροφά από το χώµα µε τις 
δικές του ρίζες.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : 'Εντάξει, ας συνεχίσουµε την έρευνα µας µε την ίδια µέθοδο, αλλά τουλάχιστον 
βοήθα µε, µε µια ερώτηση. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : "Ας γυρίσουµε πίσω στο σηµείο που καταλήξαµε πριν, πως ο µαθηµατικός δεν 
ασχολείται µε τον αριθµό των προβάτων, πλοίων η άλλων υπαρκτών πραγµάτων, άλλα µε τους ίδιους 
τους αριθµούς. Δε νοµίζεις όµως, ότι εκείνο που ανακαλύπτουν οι µαθηµατικοί ότι ισχύει για τους 
καθαρούς αριθµούς, ισχύει και για τους αριθµούς των υπαρκτών πραγµάτων; Για παράδειγµα, ο 
µαθηµατικός βρίσκει ότι ο 17 είναι ένας πρώτος αριθµός. Συνεπώς δεν είναι αληθινό ότι δεν µπορείς 
να µοιράσεις 17 ζωντανά πρόβατα σε µια οµάδα ανθρώπων, δίνοντας στον καθένα τον ίδιο αριθµό 
προβάτων, έκτος αν η οµάδα έχει 17 ανθρώπους;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Και βέβαια είναι αληθινό.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Λοιπόν, τι γίνεται µε τη γεωµετρία; Δε µπορεί να εφαρµοσθεί στο χτίσιµο των σπιτιών, 
στην κατασκευή αγγείων η στον υπολογισµό του ποσού των σιτηρών που µπορεί να αντέξει ένα πλοίο; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Βέβαια, µπορεί να εφαρµοσθεί, αν και µου φαίνεται ότι γι' αυτούς τους πρακτικούς 
λόγους του τεχνίτη, δε χρειάζονται τόσα πολλά µαθηµατικά. Οι απλοί νόµοι, γνωστοί ήδη από τους 
γραφείς των Φαραώ στην Αίγυπτο, είναι αρκετοί για τις περισσότερες περιπτώσεις και οι καινούργιες 
ανακαλύψεις για τις όποιες µου µίλησε ο Θεαίτητος µε µεγάλο ενθουσιασµό, ούτε χρησιµοποιήθηκαν, 
ούτε χρειάστηκαν στην πρακτική. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  " Ίσως όχι προς το παρόν, άλλα µπορεί να χρησιµοποιηθούν στο µέλλον. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Ενδιαφέροµαι για το παρόν.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ :  "Αν θέλεις να γίνεις µαθηµατικός, πρέπει να καταλάβεις ότι θα δουλεύεις περισσότερο 
για το µέλλον. Τώρα ας γυρίσουµε στην κύρια ερώτηση. Είδαµε πως η γνώση για κάποιον άλλο κόσµο 
τον κόσµο της σκέψης, για πράγµατα που δεν υπάρχουν µε τη συνηθισµένη σηµασία της λέξης, µπορεί 
να χρησιµοποιηθεί στην καθηµερινή ζωή για ν' απαντήσει σ' ερωτήσεις για τον πραγµατικό κόσµο. 
Δεν είν' εκπληκτικό;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ :  Ακόµα περισσότερο, είναι ακατανόητο. Είναι πραγµατικά ένα θαύµα. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Ίσως να µην είναι και τόσο µυστηριώδες κι αν ανοίξουµε το όστρακο αυτής της 
ερώτησης, µπορεί να βρούµε ένα αληθινό µαργαριτάρι.  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Σε παρακαλώ, αγαπητέ µου Σωκράτη, µη µιλάς µε γρίφους, σαν την Πυθία. 



ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Πες µου, τότε, σου προκαλεί έκπληξη, όταν κάποιος, που έχει ταξιδέψει σε µάκρυνες 
χώρες, που έχει δει και έχει πείρα για πολλά πράγµατα, επιστρέφει στην πόλη του και χρησιµοποιεί 
την πείρα του για να δίνει καλές συµβουλές στους συµπολίτες του;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:   "Όχι,  καθόλου.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : 'Ακόµα και αν οι  χώρες που ο ταξιδιώτης έχει  επισκεφθεί βρίσκονται  πολύ  µακριά  
και  κατοικούνται από ένα εντελώς διαφορετικό είδος ανθρώπων που µιλούν µιαν άλλη γλώσσα και 
που λατρεύουν άλλους θεούς; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Όχι, ακόµα και σ' αυτή την περίπτωση, γιατί υπάρχουν πολλά κοινά πράγµατα 
ανάµεσα σε διαφορετικούς λαούς. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Τώρα, πες µου, Αν είχε δειχτεί ότι ο κόσµος των µαθηµατικών, παρά τις ιδιορρυθµίες 
του, είναι, µε ορισµένη έννοια, όµοιος µε τον πραγµατικό µας κόσµο, θα εξακολουθούσες να το 
βλέπεις σαν θαύµα, ότι τα µαθηµατικά µπορούν να εφαρµοσθούν για τη µελέτη του πραγµατικού 
κόσµου; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Σ' αυτή τη περίπτωση όχι, άλλα δεν βλέπω καµιά οµοιότητα ανάµεσα στον 
πραγµατικό κόσµο και στο φανταστικό κόσµο των µαθηµατικών. 
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Βλέπεις το βράχο στην άλλη πλευρά του ποταµού, εκεί που ο ποταµός φαρδαίνει και 
σχηµατίζει λίµνη; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Τον βλέπω. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:   Και  βλέπεις την  εικόνα του  βράχου, που αντανακλάται στο νερό;  
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ :  Και βέβαια τη βλέπω.  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Τότε πες µου, ποια είναι η διαφορά ανάµεσα στο βράχο και στην αντανάκλαση του; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:  Ο βράχος είναι ένα στερεό κοµµάτι από σκληρή ύλη. θερµαίνεται από τον ήλιο. "Αν 
τον άγγιζες, θα αισθανόσουν ότι η επιφάνεια του δεν είναι λεία. Το είδωλο όµως στο νερό δεν 
µπορούµε να το αγγίξουµε· αν έβαζα το χέρι µου επάνω του, θα άγγιζα µόνο το δροσερό νερό. 
Συγκεκριµένα, η αντανακλώµενη  εικόνα δεν υπάρχει στη  πραγµατικότητα.  Είναι αυταπάτη, τίποτε 
άλλο. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: Δεν υπάρχει τίποτα κοινό ανάµεσα στο βράχο και στο είδωλο του που καθρεφτίζεται; 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ :  Λοιπόν, µε ορισµένη έννοια, η αντανακλώµενη εικόνα είναι µια πιστή ζωγραφιά 
του βράχου. Το περίγραµµα του βράχου ακόµα και οι µικρές προεξοχές του, είναι καθαρά ορατές στην 
αντανακλώµενη εικόνα. αλλά και τι µ' αυτό; θέλεις να πεις πως ο κόσµος των µαθηµατικών είναι µια 
αντανακλώµενη εικόνα του πραγµατικού κόσµου στον καθρέφτη της σκέψης µας;  
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  Το είπες και µάλιστα πολύ καλά. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : αλλά πως είναι δυνατόν; 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ: "Ας θυµηθούµε πως αναπτύχθηκαν οι αφηρηµένες ιδέες των µαθηµατικών. Είπαµε πως 
ο µαθηµατικός ασχολείται µε τους καθαρούς αριθµούς και όχι µε τους αριθµούς των πραγµατικών 
αντικειµένων. αλλά νοµίζεις ότι κάποιος που ποτέ δεν  έχει µετρήσει πραγµατικά αντικείµενα, µπορεί 
να καταλάβει την αφηρηµένη ιδέα του αριθµού;  Όταν ένα παιδί µαθαίνει να µετρά, πρώτα µετρά 
πετραδάκια και µικρά ξυλαράκια. Μόνον αν ξέρει ότι δύο πετραδάκια και τρία πετραδάκια µας 
κάνουν πέντε πετραδάκια και το ίδιο για τα ξυλαράκια η κέρµατα, τότε είναι Ικανό να καταλάβει ότι 
δυο και τρία κάνουν πέντε. Η περίπτωση είναι ουσιαστικά η ίδια και στη γεωµετρία. Το παιδί φτάνει 
στην ιδέα της σφαίρας µέσα από την πείρα του µε στρογγυλά αντικείµενα, όπως οι µπάλες. Το 
ανθρώπινο είδος ανάπτυξε όλες τις θεµελιώδεις ιδέες των µαθηµατικών µε παρόµοιο τρόπο. Αυτές οι 
ιδέες αποκρυσταλλώνονται από τη γνώση του πραγµατικού κόσµου και έτσι δεν είναι εκπληκτικό, 
άλλα εντελώς φυσικό, που διατηρούν τα σηµάδια της καταγωγής τους, όπως τα παιδιά των γονιών 
τους. Και ακριβώς όπως τα παιδιά, όταν µεγαλώσουν, γίνονται προστάτες των γονιών τους, έτσι και 



κάθε κλάδος των µαθηµατικών, αν είναι αρκετά αναπτυγµένος, γίνεται ένα χρήσιµο εργαλείο στην 
εξερεύνηση του πραγµατικού κόσµου. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Τώρα, είναι εντελώς ξεκάθαρο σε µένα, πως η γνώση των µη υπαρκτών πραγµάτων 
του κόσµου των µαθηµατικών, µπορεί να χρησιµοποιηθεί στη δυνατότητα να ασχοληθούµε µε 
διαφορετικά πράγµατα την ίδια ώρα. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Εσύ τι λες για τις παρακάτω παροµοιώσεις : "Αν κάποιος κοιτάζει µια πόλη από την 
κορυφή ενός κοντινού βουνού, αποκτά πληρέστερη εικόνα απ' δη αν περπατάει µέσα στους 
δικτυωτούς δρόµους της ή αν ένας στρατηγός παρακολουθεί τις κινήσεις ενός εχθρικού στρατού από 
ένα λόφο, παίρνει καθαρότερη εικόνα για την κατάσταση απ’ ότι ένας στρατιώτης της πρώτης 
γραµµής, που βλέπει µόνο αυτούς που είναι ακριβώς απέναντι του. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : 'Ωραία, µε ξεπερνάς στο να εφευρίσκεις νέες παροµοιώσεις, άλλα επειδή δεν θέλω να 
υστερήσω, άσε µε να προσθέσω ακόµα µια παραβολή. Τελευταία, είδα έναν πίνακα του Άριστοφώντα, 
και ο ζωγράφος µε προειδοποίησε: «"Αν πας πολύ κοντά στην εικόνα, Σωκράτη, θα δεις µόνο 
χρωµατισµένα στίγµατα, άλλα δεν θα δεις ολόκληρη την εικόνα». 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: Βέβαια, είχε δίκιο. Και εσύ είχες, όταν δεν άφηνες να τελειώσουµε τη συζήτηση, 
πριν φτάσουµε στην καρδιά της ερώτησης. αλλά νοµίζω ότι είναι ώρα να γυρίσουµε στην πόλη, γιατί 
τα πέπλα της νύχτας πέφτουν και εγώ έχω πεινάσει και διψάσει. "Αν έχεις ακόµα υποµονή, θα 'θελα να 
σε ρωτήσω κάτι, ενώ θα περπατάµε. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ : Εν τάξει, ας αρχίσουµε και µπορείς να κάνεις την ερώτηση σου. 
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ : Η συνοµιλία µας µ' έπεισε τελείως ότι θα πρέπει ν' αρχίσω να σπουδάζω µαθηµατικά 
και σου είµαι ευγνώµων γι' αυτό. αλλά πες µου, γιατί δεν κάνεις εσύ ο ίδιος µαθηµατικά; Κρίνοντας 
απ' τη βαθειά γνώση σου για την αληθινή φύση και την σπουδαιότητα των µαθηµατικών, µαντεύω πως 
θα ξεπερνούσες όλους τους µαθηµατικούς της Ελλάδας, αν αποφάσιζες να εντρυφήσεις σ' αυτά. θα 
ήµουν ευχαριστηµένος να σε ακολουθήσω σαν µαθητής σου στα µαθηµατικά, αν µε δεχόσουν. 
ΣΩΚΡΑΤΗΣ:  "Όχι, αγαπητέ 'Ιπποκράτη, αυτό δεν είναι δουλειά µου. Ο Θεόδωρος γνωρίζει πολύ 
περισσότερα για τα µαθηµατικά απ' ό,τι ξέρω εγώ και δεν µπορείς να βρεις καλύτερο δάσκαλο απ' 
αυτόν. "Όσο για την ερώτηση σου, γιατί δεν είµαι µαθηµατικός, θα σου εξηγήσω τους λόγους. Δεν 
κρύβω την µεγάλη εκτίµηση µου για τα µαθηµατικά. Νοµίζω ότι εµείς οι "Έλληνες δεν έχουµε κάνει 
σε καµιά άλλη τέχνη τόσο σηµαντική πρόοδο, όσο στα µαθηµατικά και αυτό είναι µόνο η αρχή. "Αν 
δεν εξοντώσουµε ο ένας τον άλλον σε ανόητους πολέµους, θα πετύχουµε θαυµάσια αποτελέσµατα, 
τόσο σαν εξερευνητές όσο και σαν εφευρέτες. Με ρώτησες, γιατί δεν προσχωρώ στις τάξεις εκείνων, 
που καλλιεργούν αυτή τη µεγάλη επιστήµη. Συγκεκριµένα, είµαι κατά κάποιο τρόπο µαθηµατικός, 
άλλα διαφορετικού είδους. Μια εσωτερική φωνή, µπορείς να την πεις µαντείο, την οποία πάντοτε 
ακούω προσεχτικά, µε ρωτούσε πολλά χρόνια πριν «Ποια είναι η πηγή των µεγάλων προόδων που οι 
µαθηµατικοί έχουν κάνει στην ευγενική τους επιστήµη;». 'Απάντησα: «Νοµίζω ότι η πηγή της 
επιτυχίας  των  µαθηµατικών  βρίσκεται  στις µεθόδους τους, στους υψηλούς κανόνες της λογικής 
τους. στον χωρίς τον παραµικρό συµβιβασµό αγώνα τους για την πλήρη αλήθεια, στη συνήθεια τους ν' 
αρχίζουν πάντοτε από πρώτες αρχές, στο να ορίζουν επακριβώς κάθε έννοια που χρησιµοποιούν και 
στο ν' αποφεύγουν τις εσωτερικές αντιφάσεις». Η εσωτερική µου φωνή απάντησε:   «Πολύ καλά, άλλα 
γιατί νοµίζεις Σωκράτη ότι αυτή η µέθοδος σκέψης και συζήτησης µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για 
τη µελέτη των αριθµών και των γεωµετρικών σχηµάτων; Γιατί δεν προσπαθείς να πείσεις τους 
συµπολίτες σου να εφαρµόζουν τους ίδιους υψηλούς λογικούς κανόνες σε κάθε άλλο τοµέα, για 
παράδειγµα στη φιλοσοφία και στην πολιτική, στη συζήτηση των πρόβληµα των της καθηµερινής 
Ιδιωτικής και δηµόσιας ζωής;» 'Από τότε αυτός έγινε ο τελικός µου σκοπός. "Έχω αποδείξει — 
θυµάσαι για παράδειγµα τη συζήτηση µας µε τον Πρωταγόρα — ότι εκείνοι που τους νοµίζουν 



σοφούς είναι oι πιο αµαθείς ανόητοι. Σ' όλη την επιχειρηµατολογία τους λείπουν τα σταθερά θεµέλια, 
επειδή χρησιµοποιούν — σε αντίθεση µε τους µαθηµατικούς — αόριστες και µόνο µισοκατανοηµένες 
έννοιες. Μ' αυτή µου τη δράση κατάφερα να τους κάνω σχεδόν όλους εχθρούς µου. Αυτό δεν είναι 
εκπληκτικό, γιατί για όλους τους ανθρώπους που είναι νωθροί στη σκέψη και από τεµπελιά 
ευχαριστούνται να χρησιµοποιούν σκοτεινούς ορούς, είµαι µια ζωντανή επίπληξη. Στους ανθρώπους 
δεν αρέσουν εκείνοι που συνέχεια τους θυµίζουν τα σφάλµατα που είναι ανίκανοι η απρόθυµοι να 
διορθώσουν. Δε θα αργήσει η µέρα που αυτοί οι άνθρωποι θα πέσουν πάνω µου και θα µε 
εξολοθρεύσουν. αλλά εωσότου έρθει αυτή η µέρα, θα συνεχίσω να υπακούω στο κάλεσµα της 
εσωτερικής φωνής µου. "Όσο για σένα, οπωσδήποτε να πας στο Θεόδωρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 


