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Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται µια σηµαντική αύξηση στη λογοτεχνική 

παραγωγή έργων που συνδέονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο µε τα µαθηµατικά. Ακόµα πιο 

αξιοπερίεργο είναι ότι η αύξηση αυτή, κατά κανόνα συµβαδίζει και µε την καλή ποιότητα. Στην 

παγκοσµιοποιηµένη κοινωνία µας, όπου ισχύουν µόνον οι αδυσώπητοι νόµοι της αγοράς, το 

φαινόµενο δε µπορεί παρά να σηµατοδοτεί µια αύξηση του ενδιαφέροντος εκ µέρους ενός κοινού, 

παραδοσιακά εχθρικού προς οτιδήποτε συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τα µαθηµατικά. 

Στον δικτυακό τόπο του Alex Kasman [13] καταχωρούνται όλα τα λογοτεχνικά έργα που µε 

τον ένα ή τον άλλο τρόπο µπορούν να χαρακτηριστούν ως «µαθηµατική λογοτεχνία». Φυσικά η 

επιλογή των καταχωρήσεων είναι άκρως υποκειµενική αφού δεν είναι δυνατό να υπάρξει ένας 

κοινά αποδεκτός ορισµός της «µαθηµατικής λογοτεχνίας». Λαµβάνοντας υπόψη αυτή την 

επιφύλαξη, είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουµε τη ροή των καταχωρήσεων: 

 

∆εκαετία 1901-
1910 

1911-
1920 

1921-
1930

1931-
1940

1941-
1950

1951-
1960

1961-
1970

1971-
1980

1981-
1990 

1991-
2000 

# τίτλων 3 0 9 5 9 17 20 16 29 68 
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Είναι ακόµη ενδιαφέρον να παρατηρήσουµε ότι οι δηµιουργοί αυτών των έργων είναι συχνά 

κορυφαίοι µαθηµατικοί που διακρίνονται είτε στον τοµέα της έρευνας (Stewart – Παπαδηµητρίου) 

είτε στον τοµέα της διδασκαλίας (Guedj). Άλλοι πάλι (∆οξιάδης, Crumey, Schogt) παρόλο που δεν 

ασκούν αυτή τη στιγµή το επάγγελµα του µαθηµατικού έχουν µια βαθιά µαθηµατική παιδεία, 

συχνά σε επίπεδο διδακτορικού από κορυφαία πανεπιστηµιακά ιδρύµατα. 

Με όλες τις επιφυλάξεις που διατυπώσαµε πιο πάνω θα επιχειρήσουµε ένα περιγραφικό 

«ορισµό» της µαθηµατικής λογοτεχνίας: Θα ονοµάζουµε «µαθηµατική λογοτεχνία» κάθε µορφή 

µυθοπλασίας στην οποία τα µαθηµατικά παίζουν καθοριστικό ρόλο, είτε επειδή το αντικείµενο της 

πλοκής σχετίζεται µε αυτά είτε γιατί κάποιοι από τους χαρακτήρες της συνδέονται µε αυτά και οι 

ενέργειές τους επηρεάζονται σηµαντικά από αυτή τη σχέση.   

Όπως θα δούµε και πιο κάτω, έργα που να ανταποκρίνονται σε αυτές τις προδιαγραφές δεν 

έχουµε πριν από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ωστόσο, κορυφαία λογοτεχνικά έργα, από την αρχαιότητα 

µέχρι και τις µέρες µας, περιέχουν σηµαντικές αναφορές είτε στα µαθηµατικά, είτε στους 

µαθηµατικούς και µάλιστα µε τρόπο χαρακτηριστικό µιας οµοιογενούς προσέγγισης του 

αντικειµένου. 

Από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, τα λογοτεχνικά κείµενα, όταν αναφέρονται στα 

µαθηµατικά επιδεικνύουν ιδιαίτερο σεβασµό. Ήδη από το 500 π.Χ., στην τραγωδία του Αισχύλου 

«Προµηθεύς ∆εσµώτης», γίνεται αναφορά στους αριθµούς. ∆εµένος στο βράχο του Καυκάσου, ο 
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Προµηθέας απαριθµεί στο χορό των Ωκεανίδων τα όσα έχει προσφέρει στους ανθρώπους. Κι 

ανάµεσα στ’ άλλα, «…και µην αριθµόν, έξοχον σοφισµάτων, εξηύρον αυτοίς…» (…µα και τον 

αριθµό, την πιο τρανή σοφία βρήκα για χάρη τους εγώ…).  

Όσο σεβασµό δείχνει η λογοτεχνία για τα µαθηµατικά, τόση σκωπτική διάθεση και 

ειρωνεία επιδεικνύει για τους µαθηµατικούς. Το κλισέ του «αφηρηµένου µαθηµατικού», του 

περιθωριακού τύπου που ζει «στον κόσµο του» είναι στοιχείο που υπάρχει ήδη από την κλασσική 

αρχαιότητα. Γύρω στο 415 π.Χ. παίχτηκαν στην Αθήνα, οι Όρνιθες του Αριστοφάνη. Τα πουλιά, 

απηυδισµένα από τα καµώµατα θεών και ανθρώπων αποφασίζουν να χτίσουν τη δική τους πολιτεία 

ανάµεσα σε γη και ουρανό. Μόλις αυτό γίνει γνωστό, αρχίζουν να παρελαύνουν µπροστά τους, 

διάφοροι επιτήδειοι και «ψώνια» ζητώντας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα κυβέρνηση. 

Είναι ένας καθαρά επιθεωρησιακός τρόπος που χρησιµοποιεί ο Αριστοφάνης για να σατιρίσει 

διάφορους αθηναϊκούς χαρακτήρες. Ανάµεσά τους και ο µαθηµατικός – αστρονόµος Μέτωνας, ένα 

πολύ γνωστό πρόσωπο στην Αθήνα που εργάστηκε γύρω στο 430 π.Χ. για την αναµόρφωση του 

ηµερολογίου. Ο Μέτωνας προσφέρεται να …γεωµετρήσει τον αέρα: 

ΠΕΙ: ... Τι κάνεις πάλι εσύ εδώ; Ποιος είναι ο λόγος που µας ήρθες; 

ΜΕ: Θέλω να γεωµετρήσω τον αέρα και να σας τον χωρίσω σε δρόµους.          

ΠΕΙ: Στο θεό σου! και συ ποιος άνθρωπος είσαι; 

ΜΕ:  Ποιος είµαι; εγώ; Ο Μέτωνας, πού µε γνωρίζει όλη η Ελλάδα και ο Κολωνός! 

ΠΕΙ: Και αυτά εδώ πού έχεις, πες µου, τι είναι; 

ΜΕ: Χάρακες για τον αέρα. (διδακτικά) Γιατί ο αέρας, βλέπεις, είναι στο σχήµα ολόκληρος πάνω 

κάτω σαν γάστρα. Αφού λοιπόν τοποθετήσω εγώ από πάνω το χάρακα αυτόν τον καµπυλωτό, 

βάζοντας από µέσα ένα διαβήτη - καταλαβαίνεις; 

ΠΕΙ: ∆εν καταλαβαίνω. 

Ο Αριστοφάνης δε χάνει την ευκαιρία να σατιρίσει και την προσπάθεια των σοφών της 

εποχής  του να τετραγωνίσουν τον κύκλο. 

ΜΕ:  Θα τον µετρήσω βάζοντας ίσιο χάρακα, για να σου γίνει ο κύκλος τετράγωνος και 

στη µέση αγορά, και για να υπάρχουν δρόµοι, πού να οδηγούν σ' αυτήν κάθετοι στο ίδιο το κέντρο, 

και σαν από αστέρι, πού το ίδιο είναι στρογγυλό, να ξεκινούν από παντού σε ορθή γωνία λαµπερές 

ακτίνες. 
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ΠΕΙ:  0 άνθρωπος είναι Θαλής! 

Η κατάληξη του διαλόγου µας επιβεβαιώνει πόσο η Αριστοφανική Κωµωδία είναι ο 

πρόγονος του Καραγκιόζη 

ΠEΙ: (φιλικά) Μέτωνα! 

ΜΕ:  Τι είναι; 

ΠEΙ:  Να το ξέρεις πώς εγώ σε αγαπώ - άκουσε λοιπόν τη συµβουλή µου και δίνε του µε τρόπο.  

ΜΕ:  Τι το κακό συµβαίνει; 

ΠΕΙ: (εµπιστευτικά)  Όπως στη Λακεδαίµονα, τους αποδιώχνουνε κι εδώ τους ξένους, κι έχουν 

αρχίσει να πέφτουνε στην πόλη µπόλικες σφαλιάρες.  

ΜΕ:  Μήπως λοιπόν έχετε πολιτικές ταραχές; 

ΠΕΙ:  Μα τον ∆ία, όχι βέβαια.  

ΜΕ:  Άλλα πως; 

ΠΕΙ:  Είµαστε όλοι µαζί σύµφωνοι να ξεσκονίζουµε τους ξιπασµένους όλους.  

Και µε το απαραίτητο ξύλο ολοκληρώνεται η έξοδος. 

ΜΕ: (µουδιασµένα) Τότε εγώ να έφευγα.  

ΠΕΙ:  Ναι, µα τον ∆ία- δεν ξέρω µόνο αν θα πρόφταινες, γιατί νάτες οι ξυλιές σε πρόκαναν! (του 

δίνει)  

ΜΕ: Αλίµονο µου ο κακοµοίρης! (το βάζει στα, πόδια)  

ΠΕΙ: ∆εν το έλεγα από ώρα; ∆εν φεύγεις καλύτερα, να πας αλλού να µετρηθείς ο ίδιος ;  

 Ωστόσο ο Αριστοφάνης είναι σατιρικός ποιητής. ∆ουλειά του είναι να διακωµωδεί 

τους πάντες. Όµως, ανέκδοτα για τους µαθηµατικούς αναφέρει ακόµα και ο Πλάτωνας που είναι 

γνωστό το πόσο τους σεβόταν. Έτσι στο διάλόγο Θεαίτητος διαβάζουµε: 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ: 'Όπως ακριβώς και ο Θαλής, Θεόδωρε, που ενώ παρατηρούσε τα άστρα 

κοιτάζοντας προς τα πάνω, έπεσε σ' ένα πηγάδι. Τότε, λένε πως κάποια χαριτωµένη και 

σπιρτόζα υπηρέτρια απ’ τη Θράκη τον κορόιδεψε παρατηρώντας πως από το µεγάλο ζήλο του 

να µάθει για όσα είναι στον ουρανό, δε βλέπει αυτά που είναι µπροστά του και ανάµεσα στα 

πόδια του. Το ίδιο πείραγµα ισχύει για όλους όσοι ζουν φιλοσοφώντας. Πράγµατι ένας τέτοιος 
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άνθρωπος δεν προσέχει διόλου τον πλησίον και τον γείτονα, όχι µόνο το τι αυτός πράττει αλλά 

σχεδόν και αν είναι άνθρωπος η τίποτε άλλο ζωντανό. Τον ενδιαφέρει µόνο τι τάχα είναι ο 

άνθρωπος και τι είναι αυτό στην ανθρώπινη φύση  που τη διαφοροποιεί από αυτή των άλλων 

όντων. 

 Όσα είδαµε ως τώρα είναι αναφορές στα µαθηµατικά και τους µαθηµατικούς µέσα 

σε λογοτεχνικά κείµενα. Θα χρειαστεί να περιµένουµε µέχρι το δέκατο ένατο αιώνα για να έχουµε 

ένα λογοτεχνικό έργο αφιερωµένο εξ ολοκλήρου σε κάποιο µαθηµατικό θέµα. Ωστόσο αξίζει να 

αναφερθούµε σ’ ένα κατά βάση λογοτεχνικό κείµενο του 5ου µ.Χ. αιώνα αφιερωµένο στο σύνολο 

των επιστηµονικών γνώσεων της εποχής. Πρόκειται για το έργο του Μαρσιανού Καπέλλα «Οι 

γάµοι του Ερµή και της Φιλολογίας» (~410 µ.Χ.). Ο θεός Ερµής νυµφεύεται τη Φιλολογία. Οι επτά 

ελεύθερες τέχνες παρελαύνουν για να ευχηθούν και αυτο-παρουσιάζονται. Ανάµεσά τους η 

Αριθµητική (που η παρουσίασή της καταλαµβάνει 58 από τις 379 σελίδες του έργου), η Γεωµετρία 

(που ενσωµατώνει και τη Γεωγραφία µε 60 σελίδες) και η Αστρονοµία (41 σελίδες). Το πιο 

ενδιαφέρον σ’ αυτό το κείµενο είναι η ιδέα του συγγραφέα να  επινοήσει ένα µύθο ως πρόσχηµα 

για να του δοθεί η ευκαιρία να παρουσιάσει τις επιστηµονικές γνώσεις της εποχής του, ιδέα που 

από όσο γνωρίζω εµφανίζεται για πρώτη φορά. Από αυτή την άποψη και µόνο το έργο αποτελεί τον 

πρόδροµο των σηµερινών µαθηµατικών µυθιστορηµάτων στα οποία θα αναφερθούµε στη συνέχεια.  

Οι ίδιες οι επιστηµονικές γνώσεις που παρουσιάζονται προκαλούν θλίψη µε τη φτώχια τους και τη 

χαµηλή τους ποιότητα. Βλέπει κανείς ότι στο ρωµαϊκό κράτος ο ελληνικός πολιτισµός και η 

ελληνική επιστήµη έχουν πέσει σε βαθύ λήθαργο. 

Αναφορές στα µαθηµατικά θα συναντήσουµε και στο έργο του ∆άντη. Κι εδώ θα 

διακρίνουµε την ίδια διαφοροποίηση ανάµεσα στον απέραντο σεβασµό στα µαθηµατικά και τη 

σατιρική, ελαφρά απαξιωτική διάθεση για τους µαθηµατικούς. Έτσι, στο τρίτο µέρος της Θείας 

Κωµωδίας, τον Παράδεισο, τα µαθηµατικά εµφανίζονται ως ο εγγυητής της απόλυτης αλήθειας και 

της βεβαιότητας. Το απραγµατοποίητο περιγράφεται µε τους στίχους: 

…αν τρίγωνο µπορείς σε µισοκύκλι 

χωρίς ορθή γωνία ποτέ να µπάσεις… 

Αντίθετα, αυτός που αναζητά την ουτοπία παροµοιάζεται 

Τεύκρου Μιχαηλίδη: Από τον Αισχύλο στους µεταµοντέρνους: µαθηµατική λογοτεχνία Σελίδα    6



Ως ο γεωµέτρης που όλος βυθισµένος, 

τον κύκλο να µετρήσει µα δε βρίσκει 

στο νου του το θεµέλιο που έχει ανάγκη… 

 Το 1865 κυκλοφόρησε η Αλίκη στη χώρα των θαυµάτων, του άγγλου µαθηµατικού 

Charles Lutwidge Dodgson  (Lewis Carroll). Το κείµενο είναι γεµάτο έµµεσες αναφορές στα 

µαθηµατικά, και θα µπορούσε ίσως να χαρακτηριστεί ως πρόγονος του µαθηµατικού 

µυθιστορήµατος µια και στις σελίδες του θα διακρίνουµε και τη «µαθηµατική» δοµή και  τα 

παράδοξα που απορρέουν από τη µη προσεκτική χρήση της µαθηµατικής γλώσσας. 

 Ωστόσο, το πρώτο µυθιστόρηµα που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που θέσαµε 

πιο πάνω είναι το Flatland (Επιπεδοχώρα) του Edwin A. Abbot, που κυκλοφόρησε το 1884. O 

Abbot (1838-1926), άγγλος ιερέας και δάσκαλος περιγράφει ένα δισδιάστατο κόσµο, ένα κόσµο 

δηλαδή που περιορίζεται σ’ ένα ιδανικό ευκλείδειο επίπεδο.  Τα κατώτερα κοινωνικά όντα αυτού 

του κόσµου είναι οι γυναίκες, που είναι ευθύγραµµα τµήµατα. Είναι όµως και 

πολύ επικίνδυνες γιατί µε τα άκρα τους µπορούν εύκολα να σκοτώσουν 

οποιονδήποτε άλλο κάτοικο της Eπιπεδοχώρας, πόσο µάλλον που ως 

µονοδιάστατα όντα µπορούν πολύ εύκολα να κρυφτούν. Οι κατώτεροι 

κοινωνικά άνδρες είναι τα τρίγωνα. Όσο ανεβαίνει κανείς στην κοινωνική 

ιεραρχία, τόσο περισσότερες πλευρές αποκτά. Η αφρόκρεµα της κοινωνίας, το 

εκκλησιαστικό ιερατείο, είναι οι κύκλοι. Ένας από τους κατοίκους της 

Eπιπεδοχώρας, ο Α. Square, έχει αδυναµία στη γεωµετρία. Ένα βράδυ 

ονειρεύεται ότι βρίσκεται στη Γραµµοχώρα (Lineland), ένα µονοδιάστατο χώρο, όπου 

αντιµετωπίζει τροµακτικές δυσκολίες για να εξηγήσει στους κατοίκους της τι είναι οι δύο 

διαστάσεις και πώς είναι φτιαγµένος ο κόσµος του. Την άλλη µέρα, δέχεται την επίσκεψη µιας 

Σφαίρας από τη Χωροχώρα (Spaceland), που τον παίρνει µαζί της, σ’ ένα ταξίδι στον κόσµο των 

τριών διαστάσεων. Επιστρέφοντας, µάταια προσπαθεί να εξηγήσει στους συνεπιπεδοχωρίτες του 

την τρίτη διάσταση µε αποτέλεσµα να διωχθεί και φυλακιστεί σαν αιρετικός. Το βιβλίο γράφτηκε 

κατά την περίοδο της ανάπτυξης της γεωµετρίας των ν – διαστάσεων και επιχειρεί, παρουσιάζοντας 

τις δυσκολίες που έχει ένα δισδιάστατο ον να κατανοήσει την τρίτη διάσταση, να διευκολύνει την 

ενορατική αντίληψη της επέκτασης σε χώρους που έχουν περισσότερες από τρεις διαστάσεις. 

Ταυτόχρονα αποτελεί µια καυστική σάτιρα της βικτωριανής κοινωνίας µε τον πουριτανισµό της, τη 

µισαλλοδοξία της, τις κοινωνικές της διακρίσεις και την  ιδιότυπη θέση της γυναίκας µέσα σ’ 

Τεύκρου Μιχαηλίδη: Από τον Αισχύλο στους µεταµοντέρνους: µαθηµατική λογοτεχνία Σελίδα    7



αυτήν. Το έργο λοιπόν, έχει αφ’ ενός όλα τα χαρακτηριστικά ενός µυθιστορήµατος – ο µύθος και η 

αφήγηση είναι αναπόσπαστα στοιχεία του -  και αφ’ ετέρου ένα σαφώς µαθηµατικό υπόβαθρο, 

αφού η πλοκή του στηρίζεται θεµελιωδώς σε µαθηµατικές έννοιες. Με αυτή την έννοια το 

χαρακτηρίζουµε ως το πρώτο κυριολεκτικά «µαθηµατικό µυθιστόρηµα». 

 Πολλοί συγγραφείς έγραψαν «συνέχειες», της επιπεδοχώρας (ένας πλήρης 

κατάλογος περιλαµβάνεται στα [13] και [23]). Η τελευταία, η 

Flaterland, του Ian Stewart, παρουσιάζει και το µεγαλύτερο 

ενδιαφέρον. Ο Stewart, γνωστός τόσο για το ερευνητικό του έργο όσο 

και για τα εξαιρετικής ποιότητας εκλαϊκευτικά βιβλία του, παίρνει τη 

Βίκυ,  δισέγγονη του A. Square, σ’ ένα ταξίδι στο χώρο των ν 

διαστάσεων (µε ν αρχικά ακέραιο και στη συνέχεια κλάσµα), στο 

υποατοµικό σύµπαν, στο χωρόχρονο. Όταν η  Βίκυ επιστρέφει στον 

κόσµο της χρησιµοποιεί την επιστηµονική της γνώση για να 

οργανώσει ένα κοινωνικό – µαθηµατικό κίνηµα για την 

απελευθέρωση της γυναίκας. Με την κατάληξη του έργου του, ο Stewart αναδεικνύει την ιδέα του 

Βολταίρου ότι η επιστηµονική γνώση είναι από τη φύση της επαναστατική. 

 Μετά τον Abbot, και µέχρι τις αρχές της δεκαετίας του ’90, ελάχιστα έργα µπορούν 

να χαρακτηριστούν ως «µαθηµατική λογοτεχνία» µε την έννοια που περιγράψαµε πιο πάνω. 

Υπάρχουν βέβαια αρκετές µυθιστορηµατικές βιογραφίες που αναφέρονται σε µαθηµατικούς καθώς 

και αρκετά αστυνοµικά µυθιστορήµατα όπου το θύµα, ο δολοφόνος ή αυτός που εξιχνιάζει το 

έγκληµα είναι µαθηµατικοί και αυτή τους η ιδιότητα υπεισέρχεται  κατά κάποιο τρόπο στην πλοκή. 

Όµως κανένα δεν προχωρά πέρα από τα στερεότυπα του «αφηρηµένου µαθηµατικού», της 

«σαφήνειας των εξισώσεων», της «αναµφισβήτητης αλήθειας» στα οποία αναφερθήκαµε πιο πάνω. 

Ο αστυνόµος Μπέκας, ήρωας του Γιάννη Μαρή, που «στο σχολείο αγαπούσε πολύ την Άλγεβρα», 

που θεωρούσε ότι «όλα είναι στοιχεία µιας µαθηµατικής εξίσωσης» και ότι «βήµα-βήµα 

πηγαίνουµε από το γνωστό στον άγνωστο», αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα. 

 Οι δεκαετίες του ’50 και του ’60, χαρακτηρίζονται από την άνθηση της 

επιστηµονικής φαντασίας. Σ’ αυτό το λογοτεχνικό είδος τα µαθηµατικά παίζουν κατά κανόνα ένα 

σκοτεινό για να µην πούµε σκοταδιστικό ρόλο. Επειδή η συντριπτική πλειοψηφία των 

µυθιστορηµάτων αυτού του τύπου στηρίζεται σε µια παραβίαση φυσικών νόµων (κίνηση µε 

ταχύτητα µεγαλύτερη αυτής του φωτός, τηλεµεταφορά, ταξίδια στο παρελθόν και στο µέλλον µε 

Τεύκρου Μιχαηλίδη: Από τον Αισχύλο στους µεταµοντέρνους: µαθηµατική λογοτεχνία Σελίδα    8



στόχο την τροποποίηση του παρόντος κλπ.) γίνεται επίκληση κάποιου συγκεχυµένου µαθηµατικού 

όρου ή τύπου, που εξασφαλίζει τη «νοµιµοποίηση» της φυσικής παρανοµίας. Η ιδέα «αφού είναι 

µαθηµατικό είναι εγγυηµένα αληθές αλλά έτσι κι αλλιώς δεν το καταλαβαίνει κανένας» είναι όλη 

κι όλη η συµµετοχή των µαθηµατικών στα έργα επιστηµονικής φαντασίας.  

 Εξαίρεση αποτελούν ίσως τα έργα του Ισαάκ Ασίµωφ και ειδικότερα η τριλογία 

Foundation. Εκεί εµφανίζεται µια υποθετική επιστήµη, η Ψυχοϊστορία, που χρησιµοποιώντας τη 

Στατιστική, τη µελέτη των επαναλήψεων και των κανονικοτήτων και την αυτοοµοιότητα (που 

παρουσιάζεται χωρίς να κατονοµάζεται) είναι σε θέση να προβλέψει ή ακόµα και να επηρεάσει το 

µέλλον, όχι σε ατοµική αλλά σε µαζική κλίµακα. Παρατηρούµε εδώ µια προαναγγελία των 

θεωριών του Χάους και της Πολυπλοκότητας που αναπτύχθηκαν 25 χρόνια αργότερα.  

 Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα βιβλία του Gregory 

Benford πoυ στηρίζει την υπόθεσή του σε έγκυρες από µαθηµατική άποψη 

εξισώσεις που δεν έχουν όµως επαληθευθεί πειραµατικά. Ειδικότερα στην 

Απόδραση από το Χρόνο προσεγγίζεται µε αρκετή σοβαρότητα και 

αξιοπιστία το πρόβληµα της µεταφοράς προς τα πίσω στο χρόνο όχι 

προσώπων αλλά µηνυµάτων µέσω ταχυονίων, σωµατιδίων που 

µετακινούνται µε ταχύτητες µεγαλύτερες αυτής του φωτός και τα οποία 

προβλέπονται από τις µαθηµατικές εξισώσεις της σχετικότητας.  

 Και φτάνουµε στις µέρες µας. Στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπάρχει µια 

µεγάλη αύξηση στο ρυθµό παραγωγής µαθηµατικής λογοτεχνίας. Πρόκειται για κάτι διαφορετικό 

από τη συνήθη υπερπαραγωγή αγαθών «µιας χρήσεως» της καταναλωτικής κοινωνίας, γιατί τα 

περισσότερα από αυτά τα βιβλία πραγµατοποιούν πολλές εκδόσεις, µεταφράζονται σε πολλές 

γλώσσες και µερικά από αυτά γίνονται µπεστ σέλερ. Έχουµε λοιπόν µάλλον ένα ρεύµα παρά µια 

µόδα µαθηµατικής λογοτεχνίας. Θα µπορούσαµε να χωρίσουµε αυτό το ρεύµα σε δυο µεγάλες 

κατηγορίες.  

 H πρώτη αποτελείται από έργα που αναφέρονται κυρίως στα Μαθηµατικά. 

Πρόκειται για έργα όπου η µυθοπλασία χρησιµοποιείται ως αφορµή για την παράθεση, ανάπτυξη ή 

ακόµα και διδασκαλία µαθηµατικών εννοιών. Αντιπροσωπευτικότερα δείγµατα αυτής της 

κατηγορίας είναι, χωρίς αµφιβολία, το Flatterland του Stewart, στο οποίο ήδη αναφερθήκαµε 

καθώς και το Θεώρηµα του παπαγάλου του Denis Guedj. Σ’ αυτό το δεύτερο µυθιστόρηµα, 
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περισσότερο από την κεντρική πλοκή και τη λύση του µυστηρίου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται 

στα επί µέρους κεφάλαια που το καθένα αποτελεί και µια καινούργια έκπληξη, τόσο ως προς το 

περιεχόµενο όσο και ως προς τον τρόπο παρουσίασης. Άλλοτε ταξιδιωτικό µυθιστόρηµα, άλλοτε 

ιστορικό αφήγηµα, ηθογραφία, µελό σε κάποιες στιγµές, καταφέρνει να συµπεριλάβει µια πλήρη 

απόδειξη της ασυµµετρίας πλευράς και διαγωνίου του τετραγώνου, έστω και σε µορφή ροκ όπερας, 

εισάγει και µελετά σε πολλαπλά επίπεδα την έννοια της µαθηµατικής απόδειξης και φτάνει µέχρι 

να θίξει θέµατα φιλοσοφίας της επιστήµης ενώ ταυτόχρονα δίνει τη συνταγή του … «όσσο 

µπούκο». Από παιδαγωγική σκοπιά πιστεύω ότι αποτελεί υπόδειγµα της µεθόδου «πολλαπλής 

προσέγγισης του αντικειµένου», ενώ οι «παρουσιάσεις» που περιλαµβάνει  είναι µοντέλα 

καλοσχεδιασµένων µαθηµάτων και µπορούν να αποτελέσουν πηγή έµπνευσης για κάθε 

εκπαιδευτικό.  

 Πιο εξειδικευµένο, αλλά µε την ίδια γλαφυρότητα, το Επιχείρηση Μεσηµβρία του 

ίδιου συγγραφέα, αφηγείται την αποστολή δυο επιστηµονικών οµάδων από το Παρίσι προς τη 

Βαρκελώνη και την ∆ουγκέρκη µε στόχο τη µέτρηση του µήκους του 

µεσηµβρινού χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του γεωδαιτικού τριγωνισµού. 

Αιτία, η επιθυµία της γαλλικής εθνοσυνέλευσης να υιοθετήσει µια ενιαία 

µονάδα µετρήσεως για το µήκος σε συµφωνία µε τις ιδεολογικές, πολιτικές 

και διοικητικές επιλογές της γαλλικής επανάστασης. 

Αφού αφηγήθηκε τη µέτρηση του µεσηµβρινού 

του Παρισιού, ο Guedj στο τελευταίο του µυθιστόρηµα 

στράφηκε σε µια άλλη µέτρηση, την πρώτη που έγινε ποτέ, τη µέτρηση του 

µεσηµβρινού της Αλεξάνδρειας από τον Ερατοσθένη. Σ’ ένα πλούσιο ιστορικό 

µυθιστόρηµα µεταφέρεται ζωντανό το κλίµα  της Ελληνιστικής Αλεξάνδρειας, 

οι δραστηριότητες του Μουσείου και της Βιβλιοθήκης, οι πολιτικές ίντριγκες 

των Πτολεµαίων και φυσικά η εποποιία της µέτρησης, µε όλες τις 

µαθιηµατικές της λεπτοµέρειες δοσµένες όπως πάντα µε τρόπο κατανοητό, διδακτικό και συνάµα 

συναρπαστικό.  

Σε ολότελα διαφορετικό στυλ είναι τα βιβλία του Κάρλο Φραµπέτι. Σ’ αυτά, ιδιαιτέρως στο 

Βιβλίο Κόλαση, η ίδια η δοµή του µύθου είναι µαθηµατική ενώ η πλοκή τους αναπτύσσεται ως 

µαθηµατικός αλγόριθµος. Ο συγγραφέας, όπως και ο ∆άντης στη Θεία Κωµωδία, τοποθετεί τον 

πρωταγωνιστή του στον πυθµένα της κολάσεως, που σηµειωτέον είναι µια βιβλιοθήκη. Για να 

 10Τεύκρου Μιχαηλίδη: Από τον Αισχύλο στους µεταµοντέρνους: µαθηµατική λογοτεχνία Σελίδα   



γλιτώσει ο ήρωας οφείλει να ανέβει έναν προς ένα τους κύκλους της κολάσεως – δηλαδή τα 

διάφορα τµήµατα της βιβλιοθήκης. Για να το πετύχει αυτό πρέπει να νικήσει τον βιβλιοθηκάριο – 

δεσµοφύλακά του, δείχνοντας την υπεροχή του στην κατανόηση των µαθηµατικών εννοιών. Για 

παράδειγµα, καταφέρνει να ελευθερωθεί από τα θεµέλια της κολάσεως παγιδεύοντας τον φύλακα – 

δαίµονά του µε το παράδοξο του Ράσσελ, αποδρά από το ένατο κύκλο χρησιµοποιώντας την αρχή 

της επαγωγής στο σύνολο των φυσικών αριθµών, από τον όγδοο εκµεταλλευόµενος τη δοµή των 

ακεραίων και ούτω καθεξής. 

 Τα Μαθηµατικά και η Λογοτεχνία, αποτελούν το θέµα του 

βιβλίου του Τόµας Φόγκελ, Το τελευταίο παραµύθι του Μιγκέλ Τόρρες ντα 

Σίλβα. Ο κεντρικός ήρωας, φοιτητής των Μαθηµατικών και εγγονός ενός 

ξακουστού παραµυθά, αναζητά, µε τη βοήθεια του δασκάλου του, τους 

κοινούς δρόµους της µυθοπλασίας και της µαθηµατικής τέχνης.  

 Η δεύτερη κατηγορία περιλαµβάνει µυθιστορήµατα που µε τον 

ένα ή τον άλλο τρόπο αναφέρονται στους µαθηµατικούς. Σ’ αυτήν θα 

συµπεριλάβουµε µυθιστορήµατα στα οποία κάποιοι από τους χαρακτήρες 

είναι µαθηµατικοί και η δράση τους µέσα στην πλοκή καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από αυτή τους 

την ιδιότητα. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αυτής της κατηγορίας είναι ο θείος Πέτρος και η 

εικασία του Γκόλντµπαχ του Απόστολου ∆οξιάδη καθώς και οι Άγριοι 

Αριθµοί του Philibert Schogt. 

Στο πρώτο από αυτά τα βιβλία, παρουσιάζεται η ζωή, τα οράµατα, οι 

απογοητεύσεις ενός µαθηµατικού που έχει αφιερώσει τη ζωή του στην 

επίλυση ενός από τα πιο ονοµαστά ανοικτά προβλήµατα των µαθηµατικών, 

της εικασίας του Γκόλντµπαχ. Παρόλο που ο ίδιος ο θείος Πέτρος είναι 

φανταστικό πρόσωπο, έρχεται µέσα στο κείµενο σε επαφή µε αληθινά 

πρόσωπα, των οποίων ο συγγραφέας έχει πετύχει να διατηρήσει τα βασικά 

χαρακτηριστικά. Ας σηµειώσουµε ακόµα ότι το έργο του ∆οξιάδη είναι το εκείνο που άνοιξε το 

δρόµο στη σύγχρονη έκρηξη της µαθηµατικής λογοτεχνίας αφού είναι το πρώτο που κυκλοφόρησε 

στη δεκαετία του ’90. 

 Στο ίδιο µήκος κύµατος κινούνται και οι Άγριοι Αριθµοί. Οι χαρακτήρες του έργου 

είναι όλοι φανταστικοί, έχουν όµως δηµιουργηθεί µε µια επιτυχηµένη σύνθεση υπαρκτών 

Τεύκρου Μιχαηλίδη: Από τον Αισχύλο στους µεταµοντέρνους: µαθηµατική λογοτεχνία Σελίδα    11



προσώπων. Το ίδιο φανταστικό είναι και το κεντρικό πρόβληµα των Άγριων 

Αριθµών έχει όµως όλα τα χαρακτηριστικά υπαρκτών ανοικτών προβληµάτων, 

κάτι που κάνει την πλοκή ιδιαίτερα ρεαλιστική. 

  Σ’ αυτή την κατηγορία εντάσσεται και η βραβευµένη 

κινηµατογραφική ταινία Good Will Hunting (ο ταλαντούχος κύριος Χάντιγκ) 

του Gus Van Sant.  

 Και αφού αγγίξαµε τη show business ας επισηµάνουµε ότι η 

θεατρική παραγωγή έχει σηµαντική συµµετοχή στο κύµα της µαθηµατικής λογοτεχνίας. Ο πρώτος 

διδάξας της σύγχρονης εποχής είναι χωρίς αµφιβολία ο Tom Stoppard. Το έργο Arcadia (1993) 

είναι σύµφωνα µε τον Robert May - έναν από τους θεµελιωτές της σύγχρονης θεωρίας του Χάους 

και της Πολυπλοκότητας – ένα παιχνίδι ανάµεσα σε τρία θέµατα, την αρχιτεκτονική κήπων, την 

πολυµάθεια του Byron και το Χάος. Πιο πρόσφατο, το Proof του David Audburn (που το 

απολαύσαµε στην Ελλάδα και στη σκηνή του θεάτρου Μουσούρη, ενώ σύντοµα θα το δούµε και 

στον κινηµατογράφο) διερευνά τα όρια ανάµεσα  στη µαθηµατική ιδιοφυία και την τρέλα µε φόντο 

µια µαθηµατική απόδειξη. Μια µαθηµατική απόδειξη – και τι απόδειξη, την απόδειξη του Gödel 

ότι στις µαθηµατικές θεωρίες υπάρχουν και µη αποδείξιµες προτάσεις – ασχολείται και το 

πρόσφατο έργο του Απόστολου ∆οξιάδη Incompleteness που ανέβηκε για έξι πειραµατικές 

παραστάσεις τον Ιούλιο του 2003 στην Αθήνα. Η απόδειξη της Μη Πληρότητας συνδυάζεται µε 

µια µυθοπλαστική – αν και βασισµένη σε πραγµατικά στοιχεία – περιγραφή των τελευταίων 

ηµερών του Gödel στο νοσοκοµείο όπου για 17 µέρες αρνήθηκε να πάρει οποιαδήποτε τροφή. Το 

θέµα «παραφροσύνη και ιδιοφυία» κυριαρχεί και στο A Beautiful Mind, τη µυθιστορηµατική 

βιογραφία του John Nash που έγραψε η Sylvia Nasar και έγινε πρόσφατα 

κινηµατογραφική ταινία.  

Οι µυθιστορηµατικές βιογραφίες δεν αποτελούν βέβαια νέο λογοτεχνικό 

είδος αλλά, ακολουθώντας τα σηµάδια των καιρών, έχουν πρόσφατα στραφεί και 

αυτές προς τους µαθηµατικούς.  Ενδεικτικά αναφέρουµε το  Ο Γάλλος µαθηµατικός 

του Tom Petsinis (η ζωή του Evariste Galois) και το The Man Who Loved Only 

Numbers του Paul Hoffman (βιογραφία του Paul Erdös). 

 Θα κλείσουµε αυτή την ανασκόπηση µε δυο ιδιότυπα µυθιστορήµατα που χωρίς να 

εντάσσονται σε κάποια από τις πιο πάνω κατηγορίες έχουν στοιχεία απ’ όλες. Ως λογοτεχνικά είδη 
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θα µπορούσαν να συµπεριληφθούν στην κατηγορία του «µεταµοντέρνου» µυθιστορήµατος, όσο 

επισφαλής και πρόσκαιρος και αν είναι αυτός ο χαρακτηρισµός. Πρόκειται για Το χαµόγελο του 

Τούρινγκ (που ήδη κυκλοφορεί αναθεωρηµένο µε το νέο τίτλο Τούρινγκ, µαθήµατα αγάπης) του 

Χρίστου Παπαδηµητρίου και για την Αρχή του Ντ’ Αλαµπέρ του Andrew Crumey. 

 Η πληροφορική, τα ελληνικά νησιά, ο έρωτας, οι µαθηµατικοί 

κώδικες, το σεξ αποτελούν το εκρηκτικό µείγµα του πρώτου από τα δύο 

µυθιστορήµατα. Στη νέα του έκδοση το έργο φέρει τον τίτλο, Τούρινγκ, 

µαθήµατα αγάπης. Τούρινγκ είναι  το όνοµα ενός κορυφαίου µαθηµατικού και 

ταυτόχρονα το όνοµα ενός προγράµµατος υπολογιστή που παίζει σηµαντικό 

ρόλο στην πλοκή του έργου που φέρει την υπογραφή του διάσηµου συµπατριώτη 

µας. 

  Η Αρχή του Ντ’ Αλαµπέρ είναι ένα τρίπτυχο µυθιστόρηµα, 

δοµηµένο πάνω στο µοντέλο της Εγκυκλοπαίδειας, της οποίας ο Ντ’ 

Αλαµπέρ υπήρξε βασικός συνεργάτης. Το πρώτο µέρος είναι µια κλασσική 

µυθιστορηµατική βιογραφία του κορυφαίου µαθηµατικού που 

συµπλήρωσε, επαναδιατύπωσε και γενίκευσε το έργο του Νεύτωνα. Με 

περισσή τέχνη ο συγγραφέας ζωντανεύει µέσα από την αφήγηση της ζωής 

του ήρωά του την ατµόσφαιρα των παρισινών σαλονιών, το κλίµα της 

επιστηµονικής επανάστασης και του διαφωτισµού. Το γνώριµό µας θέµα 

της επιστηµονικής αυθεντίας που δυσκολεύεται στην κοινωνική ένταξη ενώ δείχνει µια 

απελπιστική αφέλεια σε όλα τα θέµατα που ξεπερνούν την επιστήµη του, έχει κι εδώ κυρίαρχο 

ρόλο. Το δεύτερο µέρος, µια φανταστική περιπλάνηση στους πλανήτες του ηλιακού µας 

συστήµατος είναι και το κατ’ εξοχήν «µαθηµατικό» µέρος. Πάντα µε ποιητική διάθεση ο 

συγγραφέας αγγίζει θέµατα όπως η πλειότιµη λογική, ο χωρόχρονος, οι πιθανότητες. Τέλος, το 

τρίτο µέρος προσφέρεται για ανάγνωση σε πολλαπλά επίπεδα αφού άλλοι θα διαβάσουν  σ’ αυτό 

µια συλλογή από πρωτότυπες ιστορίες ενώ κάποιοι άλλοι θα διακρίνουν πως πρόκειται για µια 

εφαρµογή στην πράξη του θεωρητικού πλαισίου που αναπτύσσεται στο δεύτερο µέρος. 

 Βρισκόµαστε λοιπόν µπροστά σε µια κυριολεκτική άνθηση της µαθηµατικής 

λογοτεχνίας. Το φαινόµενο καταδεικνύει αναµφισβήτητα το αυξηµένο ενδιαφέρον του κοινού αν 

όχι «για τα», τουλάχιστον  «γύρω από τα» Μαθηµατικά. ∆εν είναι σίγουρο ότι αυτό το ενδιαφέρον 

σηµατοδοτεί και µια µεταστροφή από το αρχέγονο δέος προς τα µαθηµατικά που χαρακτηρίζει τον 
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περισσότερο κόσµο, καµιά φορά ακόµα και τους ίδιους τους µαθηµατικούς. Αναµφίβολα όµως 

υπογραµµίζει την ύπαρξη µιας µεγάλης ευκαιρίας και µ’ αυτό τον τρόπο αποτελεί µια πρόκληση. Η 

εκπαίδευση έχει πολλά να διδαχθεί από την επιτυχία της µαθηµατικής λογοτεχνίας. Καλείται να 

ποικίλει τις µεθόδους της να καταφέρει να αντικαταστήσει το µονότονο «θεώρηµα – απόδειξη – 

ασκήσεις» από µια διδασκαλία πιο ευέλικτη, πιο κοντά στην εµπειρία και τα πραγµατικά 

προβλήµατα, να υιοθετήσει την πολλαπλή προσέγγιση αναγνωρίζοντας ότι όλα τα παιδιά δε 

συλλαµβάνουν µε τον ίδιο τρόπο τη γνώση, να εντάξει αυτά που διδάσκει στο ιστορικό τους 

πλαίσιο, να πάψει να χρησιµοποιεί τα µαθηµατικά ως µέσο κοινωνικής επιλογής και τα θεωρήσει 

κυρίως ως φορέα παιδείας και αγωγής. Αν δεν τα καταφέρει η σκληροί νόµοι της αγοράς θα 

επικρατήσουν, ότι κι αν αυτό συνεπάγεται.  
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Σηµείωση: Αυτό το κείµενο αποτελεί την τελευταία µετεξέλιξη µιας παρουσίασης που έγινε στο 19ο συνέδριο 

Μαθηµατικής Παιδείας στην Κοµοτηνή, το Νοέµβριο του 2002. Όπως επισηµαίνεται και στο άρθρο ο ρυθµός 

παραγωγής µαθηµατικής λογοτεχνίας επιβάλλει τη συχνή αναθεώρηση ενός κειµένου που φιλοδοξεί να αναδείξει όλες 

τις τάσεις αυτού του ρεύµατος. 

 

 
 
Στο εξώφυλλο, από αριστερά προς τα δεξιά, από πάνω προς τα κάτω: 

1η σειρά: Αισχύλος, Αριστοφάνης, Ιan Stewart, Philibert Schogt.   

2η σειρά: Denis Guedj, Απόστολος ∆οξιάδης, Simon Singh, Dante Alighieri, Andrew Crumey.  

3η σειρά: Lewis Carroll 

 

 

 
 

H αφίσα της παράστασης του τελευταίου έργου του Α. ∆οξιάδη Seventeenth Night (∆έκατη έβδοµη νύχτα) 
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