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Για ποιό πράγµα µιλούν  

τα µαθηµατικά; 
 

 

─ Τι σηµαίνει εξηγώ; Ρώτησε η Λόλα. 

─ Δυνατά ξεκίνησες! Εξηγούµαι  στα αρχαία 

Ελληνικά σηµαίνει οδηγώ έξω από την απορία, 

δείχνω το κατανοητό. Μετά την εξήγηση όλα 

γίνονται πιο καθαρά µέσα στο µυαλό, όλα 

φωτίζονται, γι΄αυτό λέµε ότι µια εξήγηση 

«διαφωτίζει». Είναι η πνοή του αέρα που διώχνει τα 

σύννεφα. 

Ο Ρέι περίµενε να διώξει τα σύννεφα ο αέρας. 

─ Λόλα τι είναι για σένα τα µαθηµατικά; 

Η Λόλα δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο για να απαντήσει: 

─ Είναι ένα µάθηµα όλο ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, γεµάτο µε 

ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ, όπου σε περικυκλώνουν ΚΑΝΟΝΕΣ. 

Ένα µάθηµα όπου ο καθηγητής θέτει τα προβλήµατα 

κι εγώ πρέπει να τα λύσω! 
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Ο Ρέι ξέσπασε σε γέλια. 

Όπως πολλές συµµαθήτριές της, η Λόλα ήταν 

ΣΚΡΑΠΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ. Ή τουλάχιστον αυτό 

διακήρυσσε η ίδια, µε επιδεικτική αυθάδεια. Ωστόσο, σε 

αυτή την άκρως διεκδικητική διακήρυξη, δεν µπορούσε 

κανείς να µη διακρίνει ένα είδος φιλαρέσκειας, µε την 

έννοια ότι για µερικούς µαθητές η ανεπάρκεια στα 

µαθηµατικά αποτελεί τίτλο τιµής. Ήταν άραγε και η Λόλα 

στ’ αλήθεια περήφανη γι΄αυτό, ή επρόκειτο απλώς για 

έναν τρόπο να διεκδικεί ένα µειονέκτηµα από το οποίο 

πίστευε πως δεν θα µπορούσε ποτέ να απαλλαγεί; 

Ο Ρέι και η Λόλα είχαν συµφωνήσει ότι για να αρχίσουν 

τη συζήτηση, ο καθένας τους θα δήλωνε τι του άρεσε και 

τι απεχθανόταν στα µαθηµατικά. Πρώτη ξεκίνησε η Λόλα, 

και ξεκίνησε δυνατά: 

─ Για να είµαι ειλικρινής, δυσκολεύοµαι πολύ να βρω 

κάτι που να µου αρέσει... 

─ Μπορείς όµως εύκολα να βρεις, ένα τραγούδι που 

να σου αρέσει. 

Γι αυτό δε χρειάστηκε καθόλου χρόνο η Λόλα και 

γρήγορα ανέφερε  το αγαπηµένο της τραγούδι. 

─ Το τραγούδι αυτό αποτελεί ένα ευχάριστο 

άκουσµα για σένα, γιατί η µουσική του σύνθεση 
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δηµιουργεί έναν αγωγό, µέσω του οποίου τα 

συναισθήµατα του καλλιτέχνη µεταφέρονται σε 

σένα, χωρίς εσύ να προβάλλεις κάποια αντίσταση 

και να απαιτείται κατανάλωση «πνευµατικής 

ενέργειας» για να την εξαλείψεις. Κι αυτό γιατί όποια 

ακουστική αισθητική αντίσταση προβάλλεται 

µηδενίζεται από την ίδια τη σύνθεση το τραγουδιού 

κι η µεταφορά των συναισθηµάτων γίνεται εντελώς 

ανέξοδα. Εποµένως είναι πολύ λογικό το τραγούδι 

αυτό να σου αρέσει. 

─ Στα µαθηµατικά όµως δεν συµβαίνει το ίδιο. 

─ Εκεί, κατά τη µεταφορά της αλήθειας από τις 

υποθέσεις ενός προβλήµατος στα συµπεράσµατά 

του, δηλαδή κατά τη διαδικασία της απόδειξης, 

εµφανίζονται λογικές αντιρρήσεις (δυσπιστίες) για 

την αποδοχή των νέων ισχυρισµών, τις οποίες, για 

να υπερνικήσουµε, απαιτείται να καταναλώσουµε 

µεγάλη πνευµατική ενέργεια! Κι αυτό ακριβώς κάνει 

τα µαθηµατικά να µην είναι προσιτά και άµεσα 

αποδεκτά σε µεγάλο αριθµό ανθρώπων. Μια λοιπόν 

αιτία που µπορεί να µην αγαπάς τα µαθηµατικά και 

δυσκολεύσαι πολύ να βρεις σ΄αυτά κάτι που να σου 

αρέσει, ίσως να είναι κι αυτή. 
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─ Καλά δεν απελπίζοµαι. Αυτό που δεν µου αρέσει 

να το πω τώρα αµέσως; 

─ Τώρα αµέσως. 

Και τότε, ξέσπασε η οµοβροντία. 

─ Κατ΄αρχάς στα µαθηµατικά δεν ξέρω για ποιο 

πράγµα µιλάµε. Έπειτα, δεν ξέρω ποτέ τι να κάνω 

για να λύσω ένα πρόβληµα.  Κι ύστερα, δεν 

κατάλαβα ποτέ τι είναι Α-ΠΟ-ΔΕΙ-ΞΗ, κατέληξε 

χωρίζοντας τις συλλαβές. Σταµατώ ή συνεχίζω; 

─ Συνέχισε. 

─ Δεν καταλαβαίνω σε τι χρησιµεύουν τα 

µαθηµατικά. Θέλω να πω, σε τι χρησιµεύουν στη 

ζωή. 

─ Ο Niels Steensen έλεγε πως, ωραία είναι τα 

πράγµατα που βλέπουµε, ωραιότερα όσα 

καταλαβαίνουµε και ωραιότερα όλων όσα δεν 

καταλαβαίνουµε. 

─ Πολύ όµορφο αυτό, αλλά νοµίζω πως δεν είναι 

λόγος για να βρίσκω ωραία τα µαθηµατικά. 

Η Λόλα σαν παιδί συνεχίζει να κρίνει και να 

αµφισβητεί. Ο Ρέι όµως έχει αναλάβει να 
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απελευθερώσει τη σκέψη και τη φαντασία της ώστε να 

µπορέσει να τη «διαφωτίζει» στα µαθηµατικά, και 

συνεχίζει. 

─ Από αιώνες τώρα, καθώς αναπτύσσεται η φυσική 

επιστήµη βήµα µε βήµα, το φυσικό περιβάλλον 

µαθηµατικοποιείται και τα µαθηµατικά διεισδύουν  

σχεδόν παντού στον φυσικό κόσµο που µας 

περιβάλει. Έτσι δεν είναι καθόλου εύκολο να δούµε 

τη σύνδεσή τους µε την πραγµατική ζωή άρα και τη 

χρησιµότητά τους. 

Σε ένα αεροπλάνο που πετά, σε ένα αυτοκίνητο που 

κινείται αλλά και γενικότερα στη µορφή της 

τεχνολογίας και του κόσµου που αντιλαµβανόµαστε, 

δε φαίνεται ο τρόπος µε τον οποίο τα µαθηµατικά 

συνέβαλαν στην εξέλιξή τους.  

─ Λένε πως ο Κόσµος δηµιουργήθηκε έτσι ώστε τα 

πράγµατα που βλέπουµε να είναι φτιαγµένα από 

πράγµατα που δεν τα βλέπουµε - και νοµίζω πως 

αυτό ισχύει κι εδώ. 

─ Όσο εύλογη όµως και να είναι η συχνά 

επαναλαµβανόµενη µαθητική απορία σου για τη 
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χρησιµότητα των µαθηµατικών, η σύνδεσή τους µε 

την πραγµατική ζωή είναι αναµφισβήτητη.  

─ Αυτή ακριβώς η αντίληψη εκφράζεται από τον 16ο 

αιώνα, όταν «ποιητικά» ο Γαλιλαίος ισχυρίζεται πως 

«Το βιβλίο της φύσης είναι γραµµένο µε 

µαθηµατικούς χαρακτήρες». Η φράση του αυτή 

έµεινε κλασική και εκφράζει µε τρόπο ποιητικό πως 

ο φυσικός κόσµος, δηλαδή η φυσική 

πραγµατικότητα χωρίς τον συνυφασµένο µ΄αυτήν 

κόσµο των συναισθηµάτων, δεν είναι τίποτε άλλο 

από µια υλοποίηση  των µαθηµατικών θεωριών. Η 

άποψη αυτή τουλάχιστον µέχρι σήµερα φαίνεται να 

δικαιώνεται από τα γεγονότα και µάλιστα όσα και κι 

αν έχουν ειπωθεί για τα µαθηµατικά από κει και 

µετά, δεν αναιρούν, αλλά τονίζουν ένα γεγονός το 

οποίο µε την εξέλιξη της επιστήµης γίνεται όλο και 

πιο αληθοφανές. 

Κι αυτό είναι πως όχι µόνο ο φυσικός κόσµος είναι 

µια υλοποίηση κάποιας µαθηµατικής θεωρίας, αλλά 

και, αντίστροφα, τα µαθηµατικά στο σύνολό τους, µε 

την πρόοδο της επιστήµης προβάλλουν όλο και πιο 

ξεκάθαρα ως συµβολική έκφραση του φυσικού 

κόσµου (εφαρµογές). 
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─ Αυτός ο ισχυρισµός όµως δεν µπορεί να στηριχθεί 

µε απόδειξη όπως την εννοούµε στα µαθηµατικά. 

Γιατί ενώ σ΄αυτά η αλήθεια µε αφετηρία τις 

υποθέσεις ενός προβλήµατος µεταφέρεται µε λογική 

στον τελικό στόχο που είναι τα συµπεράσµατα του 

προβλήµατος, στη φιλοσοφία (ή τα µετα-

µαθηµατικά) δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εκεί δεν 

υπάρχουν τελικοί στόχοι, υπάρχουν µόνο αφετηρίες. 

Και το ερώτηµά σου που αφορά στη χρήση των 

µαθηµατικών στη ζωή αλλά και αυτό για το οποίο 

µιλούν, δεν είναι µαθηµατικό ερώτηµα αλλά 

φιλοσοφικό (ή µετα-µαθηµατικό). 

Ξεκίνησε δυνατά η Λόλα, αλλά κι εκείνος δεν πάει 

πίσω. Πολύ θαρραλέο εκ µέρου του να επιχειρήσει να 

παρουσιάσει µ΄αυτόν τον τρόπο την άποψή του για τα 

µαθηµατικά. Η ηλικία της ίσως να µην της επιτρέπει να 

διαχειριστεί µε ικανοποιητικό τρόπο τέτοιες απόψεις 

και θα µπορούσε να µειωθεί το ενδιαφέρον της για τη 

συνέχεια. 

─ Μου φαίνεται υπερφίαλη αυτή η άποψη. 

─ Ίσως, προς το παρόν όµως φαίνεται χρήσιµη και 

η κατάληξή της, τουλάχιστον σήµερα, δε µας αφορά.  
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Για το τέλος άφησε αυτό που την ενοχλούσε 

περισσότερο: 

─ Τα µαθηµατικά είναι βίαια!  

Ο Ρέι την κοίταξε εµβρόντητος. Βίαια τα µαθηµατικά! 

Μόνο η Λόλα θα µπορούσε να εκτοξεύσει µια τέτοια 

κατηγορία. Γρήγορα όµως συνήλθε από το σοκ και 

της είπε χαµογελώντας αδιόρατα. 

─ Αν όµως νιώθεις ότι υπάρχει βία στα µαθηµατικά, 

αυτό σηµαίνει πως δε σε αφήνουν αδιάφορη.  

Η Λόλα κλονίστηκε, και τελικά του πέταξε: 

─ Μήπως η φυλακή αφήνει αδιάφορο τον 

φυλακισµένο;  

─ Φυλακή τα µαθηµατικά!!! 

─ Είναι µια αναλογία, απλώς για να αντικρούσω το 

επιχείρηµά σου και να σου δείξω ότι δεν αποδεικνύει 

τίποτε. Πώς είναι δυνατόν να µε αφήνει αδιάφορη 

ένα µάθηµα που µε υποχρεώνουν να το 

παρακολουθώ πολλές ώρες την εβδοµάδα από 

µικρό κοριτσάκι; 

─ Μπορείς ίσως να µου πεις µε ποια έννοια είναι 

βίαια τα µαθηµατικά; 
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─ Τα βρίσκω απότοµα, τα πράγµατα πέφτουν σαν 

λεπίδες. Αρκεί να κάνεις ένα ασήµαντο σφάλµα , και 

την έχεις πατήσει, είναι όλα τελείως λάθος, και όχι ... 

λιγάκι λάθος. 

Ο Ρέι ξέσπασε σε γέλια. 

─ Έπειτα, συνέχισε ακάθεκτη η Λόλα ,έχεις την 

αίσθηση ότι είναι έτσι κι οχι αλλιώς, να τι µε ενοχλεί. 

Νιώθω ανήµπορη. Είναι σαν να σε αποστοµώνουν. 

Και εµένα δε  µου αρέσει να αποστοµώνοµαι. Τα 

µαθηµατικά ... έχουν πάντα την τελευταία λέξη. 

─ Κι εσύ τι θα ήθελες να απαντήσεις, για να έχεις 

την τελευταία λέξη; 

─ Για την ακρίβεια, τίποτε. 

Η Λόλα παρατήρησε το χαµόγελο που διαγραφόταν 

στα χείλη του Ρέι: 

─ Μη χαίρεσαι! Αν δεν έχω τίποτε να απαντήσω, 

είναι επειδή το θέµα δε µε ενδιαφέρει αρκετά ώστε να 

έχω κάτι να πω. Έχω να πω πράγµατα µόνο πάνω 

σε ό,τι µε ενδειαφέρει! 

─ Είσαι βέβαιη ότι µόνο στα µαθηµατικά τα 

πράγµατα είναι «έτσι κι όχι αλλιώς»;  Ο Σηκουάνας 
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διασχίζει το Παρίσι και όχι το Στρασβούργο, είναι 

έτσι και όχι αλλιώς. Η Βαστίλη έπεσε στις 14 Ιουλίου 

του 1789 και όχι στις 13. Είναι έτσι και όχι αλλιώς. 

─ Ναι αλλά θα µπορούσε. 

─ Θα µπορούσε τι; 

─ Να είχε πέσει στις 13. 

Έκπληκτος από την απάντηση της Λόλας, ο Ρέι 

κατάλαβε ότι η συζήτηση  - η αντιπαράθεση; - δε θα 

ήταν εύκολη. 

─ Σύµφωνοι, είπε τελικά. Τι κάνει ο καθηγητής σου 

της Ιστορίας; Εξηγεί γιατί η Βαστίλη έπεσε στις 14 

Ιουλίου, παραθέτει αιτίες, εκθέτει γεγονότα, δείχνει 

για ποιό λόγο το συγκεκριµένο γεγονός συνέβη 

εκείνη την ηµέρα. Το ίδιο και στη Γεωγραφία, µε το 

ρου του Σκουάνα. Τα πράγµατα θα µπορούσαν να 

ήταν αλλιώς, σίγουρα, υπάρχουν όµως κάποιες 

αιτίες που είναι όπως είναι. Συχνά αυτό σηµαίνει 

εξηγώ: παραθέτω αιτίες.  

─ Στα µαθηµατικά έχω την εντύπωση ότι τα 

πράγµατα δε θα µπορούσαν να είναι αλλιώς. Είναι 

όπως είναι, κι αυτό είναι βέβαιο. Ένα ισοσκελές 

τρίγωνο δεν µπορεί να µην έχει δυό γωνίες ίσες! Το 
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έργο έχει παιχτεί ήδη πριν φτάσεις, Και τότε λές 

µέσα σου: Τι κάνω εγώ εδώ πέρα; 

─ Σωστά, στα µαθηµατικά τα πράγµατα δε θα 

µπορούσαν να µην είναι όπως είναι. 

Στην Ιστορία, στη γεωγραφία,  αλλά και γενικότερα  

στο φυσικό χώρο, είπαµε πως, ενώ τα πράγµατα θα 

µπορούσαν να είναι αλλιώς, δεν είναι, γιατί οι αιτίες 

που τα δηµιούργησαν δεν µπορούσαν να παράγουν 

τίποτε διαφορετικό. Από το 17ο αιώνα ο Νεύτωνας 

στο κλασσικό του έργο Principia, µε το οποίο 

θεµελίωσε τη νεότερη φυσική, έλεγε πως οι ίδιες 

αιτίες παράγουν τα ίδια αποτελέσµατα.  

Καθώς όµως τα αξιώµατα µιας µαθηµατικής 

θεωρίας, για παράδειγµα της γεωµετρίας, 

εκφράζουν τις ιδιότητες του ενός και µοναδικού 

φυσικού χώρου,  η «πειστικότητα» των αξιωµάτων 

µέσω της λογικής περνά σε άλλες προτάσεις της 

θεωρίας και κάνει τα πράγµατα σ΄αυτές να είναι 

«έτσι κι όχι αλλιώς». 

Έτσι ένα ισοσκελές τρίγωνο, δεν µπορεί να µην έχει 

δυο γωνίες ίσες. 
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Το έργο, σίγουρα, έχει παιχτεί ήδη πριν φτάσεις. 

Σαν κάποιο µαγικό ραβδί να µεταµόρφωσε τη 

γεωµετρία σε µια λίµνη και τις προτάσεις της σε 

χρυσόψαρα. Και κάθε που αποδεικνύεται µια 

πρόταση, είναι σα να αλιεύεται το αντίστοιχο 

χρυσόψαρο. Αυτό όµως υπήρχε µέχρι τότε, ήταν 

µέσα στη λίµνη, κι απλώς δεν είχε αλιευθεί ακόµα. 

─ Όµως κι ο ρους του Σηκουάνα έχει «παιχτεί». 

Όπως λες πριν φτάσεις. 

─ Αυτό είναι αλήθεια, όµως το αισθάνοµαι 

διαφορετικά. 

─ Για ποιό λόγο κατά τη γνώµη σου; 

─ Πιστεύω στ΄αλήθεια πως αυτό συµβαίνει επειδή 

στα µαθηµατικά δεν καταλαβαίνω για ποιο πράγµα 

γίνεται λόγος. Στην ιστορία, στη γεωγραφία, στη 

γλώσσα, στη χηµεία, στη φυσική, ξέρω. Ακόµη και 

αν δεν καταλαβαίνω πάντα, έχω µια κάποια ιδέα για 

ποιο πράγµα γίνεται λόγος. Στα µαθηµατικά είναι σαν 

να υπάρχει µια µυστική γλώσσα. 

─ Α! αναφώνησε ο Ρέι. Αν πρόκειται για µυστική 

γλώσσα, τότε µιλούν για κάτι και όχι για το τίποτε. 

Σύµφωνοι; 
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─ Εεε... στην ουσία είναι το ίδιο, αφού και στις δύο 

περιπτώσεις δεν ξέρω για ποιο πράγµα γίνεται 

λόγος.  

─ Όχι. Δεν είναι το ίδιο, διότι αν είναι µια γλώσσα, 

µυστική ή όχι, αυτή µιλά για κάτι. Άρα, µπορείς να 

δοκιµάσεις να την αποκρυπτογραφήσεις. Συµφωνείς 

λοιπόν τουλάχιστον ότι τα µαθηµατικά δεν είναι 

δυνατό να µιλούν για το τίποτε; 

─ Έτσι όπως το λες, είµαι αναγκασµένη να 

συµφωνήσω ότι σίγουρα µιλούν για κάτι, Όµως για 

τι; 

─ Η απάντηση στο ερώτηµα αυτό είπαµε πως 

δίνεται από τη φιλοσοφία ή τα (µετα-µαθηµατικά). Κι 

είναι ένας ισχυρισµός, ο οποίος φαίνεται πως 

χρειάζεται συνεχή επανάληψη για να γίνει 

κατανοητός. Σύµφωνα µ΄αυτόν, πίσω από το 

συµβολικό κόσµο των µαθηµατικών βρίσκεται ο 

ένας και µοναδικός φυσικός κόσµος και γι αυτόν 

µιλούν µε τη συµβολική τους γλώσσα τα 

µαθηµατικά. 

─ Ε, λοιπόν, σου ανακοινώνω πως, όταν 

προσέρχεσαι σε ένα µάθηµα µαθηµατικών, 
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προσέρχεσαι σε ένα µάθηµα γλώσσας. Όχι ακριβώς 

όπως το µάθηµα των κινέζικων, αλλά σίγουρα ένα 

µάθηµα γλώσσας. 

─ Στα Ελληνικά, ή στα κινέζικα, υπάρχουν 

άνθρωποι, κείµενα, άτοµα που επικοινωνούν για να 

εκφράσουν ιδέες, συναισθήµατα, πληροφορίες, 

ακόµη και λόγια αγάπης. 

Ξαφνικά της ήρθε µια ίδέα: 

─ Στα µαθηµατικά µπορείς να πεις «Σ΄αγαπώ»; 

Αιφνιδιασµένος ο Ρέι για λίγο, αναγκάστηκε όµως να 

παραδεχτεί ότι στα µαθηµατικά δεν µπορει να πει κανείς 

«σ΄αγαπώ». 

─ Μέχρι σήµερα, το «σ΄αγαπώ» λογίζεται ως 

συνάισθηµα κι είναι έξω από κάθε έννοια λογικής. 

─ Βέβαια, το συναίσθηµα καλύπτει τη λογική γι αυτό 

και όπου υπάρχει αγάπη δεν είναι απαραίτητη η 

λογική. Κι αυτό ίσως πρέπει να το σκεφτούµε 

καλύτερα  εµείς οι µαθηµατικοί. 

Παρόλα αυτά, όµως, τα µαθηµατικά µιλούν µόνο 

για όσα επιδέχονται κάποια λογική ερµηνεία και για 
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αυτό στα µαθηµατικά δεν µπορείς να πεις 

«σ΄αγαπώ».  

─ Δεν είπα ποτέ ότι µπορούµε να πούµε τα πάντα, 

µπορούµε όµως να εκφράσουµε πολλές ιδέες: 

«βρίσκεται ανάµεσα», «βρίσκονται εκατέρωθεν», 

«είναι το µεγαλύτερο», «είναι το µικρότερο», 

«γειτνιάζουν», «επικαλύπτονται», «συναντιού-νται».. 

Έχοντας ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του ο Ρέι 

δήλωσε: 

─ Τα µαθηµατικά είναι µια γλώσσα, χωρίς βεβαίως 

να είναι µόνο αυτό. Μια γλώσσα που µας επιτρέπει 

να εκφράσουµε σχέσεις, να διατυπώνουµε ιδέες, να 

ορίζουµε αναλογίες, να θέτουµε ερωτήµατα, να 

καταφάσκουµε να αντιφάσκουµε, να 

ανακατασκευάζουµε, να περιγράφουµε. Και δεν 

πρόκειται για µυστική γλώσσα, εφόσον οι κανόνες 

γραφής που τη διέπουν είναι δηµόσιοι και µπορεί ο 

καθένας να τους µάθει. Ή, µάλλον, όλοι οι µαθητές 

όχι µόνο µπορούν αλλά πρέπει να τους µάθουν. 

Αποτελούν ουσιώδες µέρος του µαθήµατος. 
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─ Και σε ποια χώρα θα µπορέσω να τη µάθω αυτή 

τη γλώσσα; Δείξ΄τη µου στο χάρτη, για µπορέσω να 

εγγραφώ σ΄ένα πρόγραµµα γλωσσικής διαµονής. 

─ Η δεσποινίς σαρκάζει. Τη γλώσσα αυτή τη 

µαθαίνεις στο µάθηµα των µαθηµατικών.  

─ Ίσως θα έπρεπε να κάνω και γλωσσικές ασκήσεις 

και µεταφράσεις µαθηµατικών... 

─ Οπωσδήποτε. Η µετάφραση ενός µαθηµατικού 

κειµένου στην κοινή γλώσσα είναι µια άριστη 

άσκηση. 

 Όµως, όπως σε κάθε γλώσσα, έτσι και στα 

µαθηµατικά, για να διατυπώσουµε µια πρόταση, έχουµε 

ανάγκη από ένα αλφάβητο και από ένα συντακτικό για 

τους κανόνες γραφής. 

Ας προχωρήσουµε σε µια απογραφή λέξεων και 

των συµβόλων που συναντάµε. 

Ο Ρέι έγραψε κάτι σύντοµα σε ένα φύλο χαρτί και το 

έδωσε στη Λόλα. 

─ Ορίστε τρεις µαθηµατικές εκφράσεις. Λέµε 

µαθηµατική έκφραση ακριβώς επειδή η γραφή 

εκφράζει κάτι, µια ιδέα, ένα γεγονός. Έστωσαν 

λοιπόν τρεις εκφράσεις που µοιάζουν µεταξύ τους, 
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αλλά που εντούτοις έχουν εντελώς διαφορετική 

έννοια: 

« 2 + = », « 2 = 1 +3 », « 2 = 1 +1 » 

« 2 + = » , η έκφραση αυτή δε σηµαίνει τίποτε. Για 

να σηµαίνει κάτι, πρέπει το νοηµατικό της 

περιεχόµενο να χαρακτηρίζεται ως αλήθεια η ψέµα. 

Δεν είναι ψευδής, θα µπορούσαµε να πούµε ότι δεν 

είναι καν ψευδής. Για να είναι ψευδής, θα έπρεπε να 

έχει κάποιο νόηµα. Όµως δεν έχει. Είναι άσχηµα 
διατυπωµένη, διότι δεν έχει διατυπωθεί σύµφωνα 

µε τους κανόνες γραφής. 

« 2 = 1 + 3 », καταλαβαίνω τι σηµαίνει: ο αριθµός 

2 και ο αριθµός 1 + 3 είναι ίσοι µεταξύ τους. Το 

καταλαβαίνω. Είναι όµως ψευδές. 

« 2 = 1 + 1 », καταλαβαίνω τι σηµαίνει: ο αριθµός 

2 και ο αριθµός 1 + 1  είναι ίσοι µεταξύ τους. Το 

καταλαβαίνω, κι είναι αληθές. 

Τα περισσότερα σφάλµατα στα µαθηµατικά 

προέρχονται από το γεγονός ότι οι φράσεις που 

γράφουµε δεν έχουν νόηµα. Πρώτη προφύλαξη 

λοιπόν: να βεβαιωνόµαστε ότι τις γράφουµε 

σύµφωνα µε τους κανόνες γραφής. 
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Ο Ρέι τράβηξε ακόµη ένα φύλλο, έγραψε κάτι και το 

έδωσε στη Λόλα. 

« Ε +Ε΄ = 2 », « 2  // 3 ». Να δύο φράσεις άσχηµα 

διατυπωµένες. Α, ξέχασα: Ε και Ε είναι ευθείες. 

Η φράση « Ε +Ε΄ = 2 » δεν έχει νόηµα, επειδή δε 

γνωρίζουµε τι σηµαίνει « το άθροισµα δύο  

ευθειών », εφόσον το σύµβολο +  δεν υπάρχει 

στη γεωµετρία. 

Ας περάσουµε τώρα σε µια απογραφή των 

τύπων λέξεων που χρησιµοποιούνται στη 

µαθηµατική γλώσσα. Λέξεις της κοινής γλώσσας: 

άρθρα: ο, η, το, οι, τα, ένας, µία, ένa*  επιρρήµατα: 

εντός*  σύνδεσµοι: και, που, ότι*  ρήµατα, ορισµένα 

από τα οποία εκφράζουν ένα αίτηµα: κατασκευάστε, 

βρείτε, ορίστε, επαληθεύστε, χαράξτε…, ενώ άλλα 

παρουσιάζουν αντικείµενα: υποτεθείσθω, έστω …*  

λέξεις ειδικές, που χρησιµοποιούνται µόνο στα 

µαθηµατικά, συνήθως ονόµατα αντικειµένων: 

διάµεσος, µεσοκάθετος, διαγώνιος, συνάρτηση, 

κύλινδρος, ηµίτονο, συνηµίτονο, κ.λ.π.* αλλά και 

επίθετα: ισοσκελές, ισόπλευρο, παράλληλος, 

άρτιος… 
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Ειδικά σύµβολα της µαθηµατικής γλώσσας που 

µας επιτρέπουν να γράφουµε µε απλουστευµένο 

τρόπο πράξεις, όπως +, x … , ή σχέσεις, όπως =, // 

… 

Ας περάσουµε στις φράσεις: τι τύπου φράσεις 

συναντάµε στα µαθηµατικά; Φράσεις που 

εξαγγέλλουν µια πρόταση, που παρουσιάζουν 

αντικείµενα ή καταστάσεις, που διατυπώνουν 

αιτήµατα. Όταν ένα νέο αντικείµενο εµφανίζεται στο 

σύµπαν των µαθηµατικών, οφείλουµε να 

συντάξουµε τη ληξιαρχική πράξη γέννησής του. 

Αυτός είναι ο ρόλος του ορισµού, που σηµατοδοτεί 

την επίσηµη είσοδο του νέου αντικειµένου στο 

µαθηµατικό σύµπαν. Ο ορισµός περιλαµβάνει το 

όνοµα και τις πληροφορίες που µας επιτρέπουν να 

χαρακτηρίσουµε το αντικείµενο. Οι ορισµοί αρχίζουν 

απαρεγκλίτως µε … 

Η Λόλα τον διέκοψε:  

─ Ο καθηγητής αλλάζει ύφος, και µε ποµπώδη φωνή 

αναγγέλλει: «Ορισµός. Ονοµάζουµε τάδε …» 

─ Είναι φυσικό, ο ορισµός είναι µια θεµελιώδης 

πράξη. Είναι µια σηµαντική στιγµή στην ιστορία των 
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µαθηµατικών. Σε αντίθεση µε τους ορισµούς των 

λέξεων, οι µαθηµατικοί ορισµοί δεν είναι απλώς 

περιγραφικοί, αλλά έµεσα λειτουργικοί, δηλαδή δεν 

µπορούµε να χειριστούµε τα µαθηµατικά παρά µόνο 

αν γνωρίζουµε τους ακριβείς ορισµούς, λέξη προς 

λέξη, χρησιµοποιώντας όλες τις λέξεις που 

εµφανίζονται στον ορισµό.  

Γύρω στο δεκατο τέταρτο αιώνα, ο Γουλιέλµος 

Όκαµ, Άγγλος σχολαστικός φιλόσοφος και 

θεολόγος, γνωστός ως Γουλιέλµος Όκκαµ(1270-

1350) σε προφορικές παραδόσεις του συµβούλευε 

να διαµορφώνουµε τις σκέψεις και τη δράση µας, 

χρησιµοποιώντας µόνο τα απαραίτητα στοιχεία και 

να κόβουµε τα περιττά. Γνωστή γι’ αυτό το λόγο η 

παραίνεση ως “ξυράφι του Όκκαµ” διατυπώθηκε ως 

εξής: 

«Είναι µάταιο να κάνεις µε περισσότερα, ό,τι 

µπορεί να γίνει µε λιγότερα».  

Το 16ο αιώνα ο Γαλιλαίος γενικεύοντας αυτή την 

άποψη, πιο παραστατικός, δίδασκε:  

«Η φύση δεν κάνει µε πολλά έξοδα εκείνο που 

µπορεί να κάνει µε λίγα». 
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Πρόκειται για µια αρχή “οικονοµίας”, την οποία 

γενικά διατύπωσε ο Γαλιλαίος κι ακριβώς µια 

εξειδίκευσή της αποτελεί κι η άποψη ότι ορισµός 

ενός αντικειµένου στα µαθηµατικά είναι το πιο 

ευάριθµο πλήθος πληροφοριών που µας 

επιτρέπουν να το χαρακτηρίσουµε. 

─ Να γιατί πρέπει να γνωρίζουµε κάθε ορισµό λέξη 

προς λέξη. Αρκεί να ξεχάσουµε µία µόνο λέξη και … 

─  … είναι εντελώς λάθος, κι όχι λίγο λάθος. Αυτό 

ακριβώς δεν αντέχω. 

─ Κι όµως, αυτό είναι ένα από τα πιο σηµαντικά 

πράγµατα που µπορούν να σου προσφέρουν τα  

µαθηµατικά: η ακριβολογία. Είναι µια ιδιότητα των 

µαθηµατικών που µπορεί να σου χρησιµεύσει «στη 

ζωή» όπως λες. Η ακριβολογία δεν είναι µονοµανία. 

Αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά µεταξύ των 

παρακτικών και των θεωρητικών µαθηµατικών. Για 

παράδειγµα, στην πρακτική γεωµετρία οι 

γεωµετρικές ιδιότητες εξάγονται µόνο µε µετρήσεις 

σε υλικά σχήµατα, γι΄αυτό είναι προσεγγιστικές, ενώ 

στη θεωρητική γεωµετρία, µέσω των αποδείξεων, οι 

εξαγόµενες ιδιότητες είναι απολύτως ακριβείς,  
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καθώς αποτελούν λογική συνέπεια άλλων ιδιοτήτων 

τις οποίες υποθέσαµε αληθείς.  

Όταν οι µαθηµατικοί ανακαλύπτουν νέες ιδέες, νέες 

έννοιες, νέα αντικείµενα, συµβαίνει συχνά να τους 

δίνουν ένα όνοµα, ώστε να µπορούν να µιλούν γι 

αυτά και να τα χρησιµοποιούν, χωρίς ωστόσο να 

παραθέτουν τον ακριβή ορισµό τους. 

Παραδείγµατος χάρη, η ευθεία, ο κύκλος, κ.λ.π. 

«λειτουργούσαν» πολύ πριν διατυπώσει τον ορισµό 

τους ο Ευκλείδης. Το ίδιο και σήµερα. ... ... ... ... ...  

─ Και γιατί γράφουµε διαρκώς το ίσον; 

Η έννοια της ισότητας είναι άµεση συνέπεια της 

σύγκρισης των µεγεθών, η οποία αποτελεί 

θεµελιώδες πνευµατικό επίτευγµα, συνυφασµένο 

απόλυτα µε το ανθρώπινο λογικό. 

  

─ Μπορείς να φανταστείς τα µαθηµατικά χωρίς το 

ίσον; Είναι το σπουδαιότερο µαθηµατικό σηµείο. 

Όταν γράφω 2 = 1 + 1, τι λέω; Λέω ότι ο αριθµός 2 

και ο αριθµός (1+1)  είναι Ο ΙΔΙΟΣ αριθµός, ότι είναι 

δύο διαφορετικά ονόµατα του ίδιου αριθµού, και 
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γι΄αυτό ακριβώς τα εξισώνω. Ή, ακόµη καλύτερα, 

εξισώνω όλα τα δυνατά ονόµατα του 2: 

 

─ Και σε τι σε ωφελεί αυτό; 

─ Αν, για οποιονδήποτε λόγο, έχω ανάγκη να 

παρουσιαστεί το 2 σαν άθροισµα, το παρουσιάζω 

ως (1+1). Αν θέλω να εµφανιστεί σαν διαφορά, το 

παρουσιάζω ως (5 − 3), κ.λ.π. Έτσι, ανάλογα µε τις 

ανάγκες, χρησιµοποιώ µία από αυτές τις 

αναρίθµητες ταυτότητες.  

Όταν γράφω α = β είναι αµοιβαία ανταλλάξιµα: όπου 

βρίσκεται το α, µπορώ να το αντικαταστήσω µε το β. 

Και αντιστρόφως. 

Το αντίθετο του ίσον, « ≠ ». Διάφορον σηµαίνει «όχι 

ίσον», και µόνο αυτό. Γι΄αυτό δεν πρέπει επ΄ουδενί 

να συγχέουµε το διάφορον µε το µικρότερο, « < », ή 

το µεγαλύτερο, « > ». 

─ Το ίσον υπήρχε πάντα; 

─ Η ιδέα της ισότητας ναι, αλλά όχι το σηµείο. Το 

1557 ο Άγγλος γιατρός Ρόµπερτ Ρίκορντ είχε την 
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ιδέα να χαράξει το µικρό σηµείο που ξέρεις: = . Όταν 

τον ρώτησαν για ποιο λόγο το επέλεξε, εκείνος 

απάντησε: «Διάλεξα ένα ζευγάρι παράλληλων ή 

δίδυµων γραµµών επειδή τίποτα δεν είναι πιο ίδιο 

από δύο διδύµους». 

─ Και πριν τι έκαναν; 

─ Έγραφαν ίσον ολογράφως, aeguali στα λατινικά. 

Όλες τις λέξεις των µαθηµατικών τις έγραφαν 

ολογράφως, δεν υπήρχε κανένα σύµβολο. Μια 

γραφή κυριολεκτική, απείρως πιο περίπλοκη, πιο 

µακροσκελής, και ελάχιστα περιεκτική. 

─ Άρα, τα µαθηµατικά κείµενα έµοιαζαν µε τα 

υπόλοιπα κείµενα; 

─ Ακριβώς. 

─ Και τα σύµβολα + και −; 

Το + είναι πιθανόν να προέρχεται από 

συντοµογραφία της Λατινικής λέξης et που σηµαίνει 

και. Γιατί και η πρόσθεση στα λατινικά είχε 

προγραφτεί ολογράφως. Δηλαδή έγραφαν  “ένα και 

ένα ίσον δύο”. Ίσως το et αργότερα να µαζεύτηκε 
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και να πήρε τη µορφή ℮ και τελικά διαµορφώθηκε 

στο γνωστό µας  +. 

Βέβαια, για την προέλευση των συµβόλων + και – 

έχουν ειπωθεί πάρα πολλές ιστορίες αλλά καµιά 

απ΄αυτές δεν είναι τεκµηριωµένη.  Το µόνο σίγουρο 

είναι ότι τα γνωστά µας σύµβολα + και – , για να 

παριστάνουν την πρόσθεση και την αφαίρεση, 

χρησιµοποιήθηκαν για πρώτη φορά το 16ο αιώνα 

από τον Βιέτ. Επειδή όµως ό,τι είναι όµορφο µπορεί 

να είναι και αληθινό, θα σου πως την πιο όµορφη 

από τις ιστορίες που αναφέρονται για την 

προέλευσή τους. 

 ─ Είναι µια ιστορία κιβωτίων. 

─ Κιβωτίων; 

─ Γύρω στο 1500, στη Γερµανία, ορισµένα 

εµπορεύµατα πωλούνταν µέσα σε ξύλινα κιβώτια. 

Γεµάτα τα κιβώτια έπρεπε να ζυγίζουν 4 centner 

(γύρω στα 50 κιλά). Αν κάποιο από αυτά είχε 

έλλειµµα βάρους, ας πούµε, 5 λίβρες, έγραφαν στο 

κιβώτιο 4c − 5l. Αν εµφάνιζε περίσσευµα βάρους, 

φέρ΄ ειπείν, 3 λίβρες, τότε διέγραφαν µε µιά κάθετη 

γραµµή το « − » και έγραφαν 4c + 3l. Τα σύµβολα 
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πέρασαν από τα ξύλινα κιβώτια στα φύλλα χαρτιού 

και από το εµπόριο στην άλγεβρα. 

Υπήρχαν όµως και πολύ πιο πριν από τον 16ο 

αιώνα σύµβολα τα οποία παρίσταναν τις βασικές 

αριθµητικές πράξεις.  

Οι Αιγύπτιοι, για παράδειγµα, από την πλευρά τους, 

χρησιµοποιούσαν δύο ιερογλυφκά: 

 

Στα 

σχέδι

α 

αυτά βλέπουµε τα εξής: 

Πρόσθεση: τα δύο πόδια προχωρούν προς την 

κατεύθυνση της γραφής. 

Αφαίρεση: τα δύο πόδια προχωρούν αντίθετα από 

την κατεύθυνση της γραφής. 

─ Το συν είναι ένα διαγραµµένο µείον, το διάφορο 

είναι ένα διαγραµµένο ίσον. 

─ Πολύ σωστά. Στα µαθηµατικά υπάρχουν ένα 

σωρό διαφορετικοί τρόποι για να πούµε ότι δύο 

στοιχεία είναι «διαφορετικά», διευκρινίζοντας ως 

  

πρόσθεση αφαίρεση 
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προς τι δεν είναι ίδια. Όταν πρόκειται για αριθµούς, 

βρίσκουµε τη διαφορά (α − β). Αν αυτοί δεν είναι 

µηδενική, τότε οι δύο αριθµοί δεν είναι ίδιοι. Υπάρχει 

και ένας άλλος τρόπος, τον οποίο δε σκεφτόµαστε 

αρκετά: το πηλίκον. 

Βρίσκουµε το πηλίκον της διαίρεσης  . Αν  , 

οι αριθµοί είναι διαφορετικοί. 

─ Και τα άλλα σηµεία; Ο σταυρός του 

πολλαπλασιασµού; 

─ Τον επινόησε ένας Άγγλος, ο Άουτριντ, γύρω στο 

1600. 

─ Και το µεγαλύτερο και µικρότερο; 

─ Και πάλι ένας Άγγλος, ο Τόµας Χάριου, λίγα 

χρόνια νωρίτερα. 

─ Γιατί το ένα είναι ανοιχτό προς τα δεξιά και το άλλο 

προς τα αριστερά; 

─ Δεν έχω ιδέα. Ή, µάλλον, έχω, διόρθωσε. Νοµίζω 

ότι είναι ανοιχτό προς την πλευρά του µεγαλύτερου 

αριθµού. 

─ Και οι ρίζες; 
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─ Το σχετικό σύµβολο το επινόησε ένας Γερµανός. 

Λέγεται ότι το  είναι µετατροπή του R, από τη 

λέξη Radix, που στα λατινικά σηµαίνει «ρίζα». 

─ Ναι, αλλά γιατί ρίζα; 

─ Τι είναι το ; Είναι ο αριθµός του οποίου το 

τετράγωνο ισούται µε δύο: . Λέµε επίσης ότι 

«υψώνουµε» στο τετράγωνο. Έτσι, υψώνοντας το 

 στο τετράγωνο, λαµβάνουµε το 2. Έρχεται στο 

νου η ιδέα της ρίζας ενός φυτού, που είναι 

βυθισµένη στο χώµα και όταν υψώνεται, γεννά το 

φυτό. 

 

Εξάλλου ο   είναι ουσιαστικά ένας άγνωστος 

αριθµός ο οποίος πιστεύουµε ότι βρίσκεται στο 

τέλος µιας ατελείωτης  διαδικασίας προσεγγίσεων η 

οποία γεννιέται από τη συνθήκη  

 αν και µόνο αν . 

Εποµένως, ό,τι γνωρίζουµε για τον  προέρχεται 

από τις ιδιότητες της συνθήκης από την οποία 
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γεννιέται, δηλαδή της , αν και µόνο αν 

, οι οποίες µεταβιβάζονται κληρονοµούνται 

στον άγνωστο απόγονο. 

Για παράδειγµα, ας υποθέσουµε ότι ένα αντρόγυνο 

έχει αποκτήσει ένα παιδί το οποίο όµως δεν έχουµε 

συναντήσει ποτέ. Οι µόνες ιδιότητες που µπορούµε 

να του αποδώσουµε µε βεβαιότητα είναι όσες έχει 

κληρονοµεί απ΄τους γονείς του. Έτσι, είναι 

άνθρωπος, γιατί οι γονείς του είναι, έχει το επώνυµα 

τους, την περιουσία τους κ.λ.π. 

Στη θέση των γονέων είναι η συνθήκη , αν 

και µόνο αν  , και στη θέση του παιδιού είναι 

ο , για τον οποίο γνωρίζουµε µόνο τις ιδιότητες 

που του µεταβιβάζονται από την καταγωγή του και 

τις ρίζες του. 

Για το λόγο αυτό ίσως µπορεί κανείς να ισχυριστεί 

ότι ο αριθµός του οποίου το τετράγωνο ισούται µε 

δύο, ονοµάζεται ρίζα του 2. 

─ Όµορφη εξήγηση. Και τώρα, µια ερώτηση που µε 

απασχολεί συχνά: υπήρχαν πάντα οι αριθµοί; 

Και πιο επιτακτικά. 
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─ Υπήρχαν πάντα οι αριθµοί;  


