
 
Άρωµα µαθηµατικής µαγείας από τον Γκιγιέρµο Mαρτίνες 
Ο εφιάλτης της λογικής 
 
ΣTA MATIA TΩN ΠEPIΣΣΟTEPΩN MAΣ Ο KΟΣMΟΣ TΩN MAΘHMATIKΩN ΦANTAZEI ΩΣ 
ENA ΣYMΠAN ΠAPAΛΛHΛΟ ME TΟ ΔIKΟ MAΣ, EPMHTIKA KΛEIΣTΟ, APMΟNIKΟ KAI 
AΨEΓAΔIAΣTΟ. ΟI IΔIΟI ΟI MAΘHMATIKΟI ΓNΩPIZΟYN ΠΩΣ KATI TETΟIΟ ΔEN IΣXYEI. 
Ο APΓENTINΟΣ ΓKIΓEPMΟ MAPTINEΣ, ME TΟ ENA ΠΟΔI ΣTH ΛΟΓΟTEXNIA KAI TΟ 
AΛΛΟ ΣTA MAΘHMATIKA, MAΣ ΔEIXNEI TIΣ PΩΓMEΣ KAI TA PAMMATA 
 
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  
 
 
Το Παράδοξο του Μάντελµπροτ, η Εικασία του Γκόλντµπαχ, το Θεώρηµα του 
Φερµά, το Θεώρηµα του Γκέντελ... Μια αίθουσα µε µαγικούς καθρέφτες, όπου η 
πλειονότητα των ανθρώπων τροµάζει να µπει και, όταν ακόµη βρίσκει το κουράγιο 
να µπει, ελάχιστα αναγνωρίζει τα είδωλα που αντικρύζει. Ορισµένοι συγγραφείς - 
ανάµεσά τους ο Ντενί Γκετζ, ο δικός µας Απόστολος Δοξιάδης, ο Άντριου Κράµεϊ - 
επιχειρούν µ' εξαιρετική επιτυχία, τουλάχιστον κυκλοφοριακή, να µεταδώσουν τη 
γοητεία των µαθηµατικών στους αµύητους και, κυρίως, τη γνώση πλέον - ιδίως µετά 
τον Βιττγκενστάιν και τον Γκέντελ - ότι µια πλευρά των µαθηµατικών (όπως και της 
ίδιας της... ζωής) ίσως µείνει για πάντα σκοτεινή και απροσπέλαστη. Αυτό µπορεί ν' 
αντίκειται στον οπτιµισµό του δέκατου ένατου αιώνα - «η επιστήµη θα δώσει 
απάντηση σε όλα» - αλλά δένει µια χαρά µε τον σκεπτικισµό του εικοστού και, 
παραδόξως, γεφυρώνει την κατάληξη των µαθηµατικών µε την αφετηρία τους, τους 
πυθαγόρειους, που πίστευαν ότι µαθηµατικά και µαγεία συνδέονται άρρηκτα. Άρωµα 
από µαθηµατική µαγεία αναδύει και η «Ακολουθία της Οξφόρδης».  

Τα κόλπα  

Πριν προχωρήσουµε στην ουσία του βιβλίου, επιτρέψτε µας 
µια σύσταση. Θα ήταν σκόπιµο η «Ακολουθία της Οξφόρδης» 
να διαβαστεί σε χρονική αλληλουχία - αν όχι... παράλληλα - 
µε την «Οργή του Βιττγκενστάιν», το απαράµιλλο υβρίδιο 
βιογραφίας, ιστορίας, φιλοσοφίας και ρεπορτάζ, που έγραψαν 
οι δηµοσιογράφοι David Edmons και John Eidinow 
(κυκλοφορεί επίσης από τον Πατάκη). Έτσι θα εγκλιµατιστείτε ευκολότερα στην 
ατµόσφαιρα και στα δρώµενα της «Ακολουθίας», ενώ θ' αντλήσετε και µεγαλύτερη 
απόλαυση από τα διανοητικά της ταχυδακτυλουργικά κόλπα. Ο Μαρτίνες είναι 
εξοικειωµένος µε τον Βιττγκενστάιν. Όλο το - τύποις - αστυνοµικό του µυθιστόρηµα 
δεν είναι παρά φόρος τιµής στα γλωσσικά παιχνίδια του µεγάλου Αυστριακού 
φιλοσόφου.  

«Αυτό προσπαθούσα να σας εξηγήσω στο πάρκο, τον εφιάλτη που µε συνοδεύει από 
τα παιδικά µου χρόνια: τις συνέπειες, τις άπειρες διακλαδώσεις, τα τέρατα που 
παράγουν τα όνειρα της λογικής». Δεν θα σας αποκαλύψουµε ποιος ήρωας του 

 
Κωπηλατοδροµία στην Οξφόρδη. 

Ο Μαρτίνες κάθησε και σκέφτηκε 

τι θα συνέβαινε αν οι σπουδές του 

δεν κυλούσαν αναίµακτα  



βιβλίου το λέει αυτό, ούτε γιατί το λέει (είπαµε: το µυθιστόρηµα είναι αστυνοµικό κι 
εµείς δεν θέλουµε να παίξουµε το ρόλο της µοχθηρής ταξιθέτριας που µαρτυράει το 
τέλος). Ωστόσο, πάνω σε αυτή τη ρήση έχει οικοδοµηθεί η πλοκή, ως ένα είδος 
θεωρήµατος που ο Μαρτίνες αναλαµβάνει ν' αποδείξει.  

Ο Γκιγέρµο Μαρτίνες έχει πολλά κοινά µε τον κεντρικό ήρωα και πρωτοπρόσωπο 
αφηγητή στο βιβλίο του. Αργεντίνοι και οι δύο, σαραντάρηδες, σπούδασαν 
µαθηµατικά στο Μπουένος Άιρες και στην Οξφόρδη. Υπό µία έννοια, ο Μαρτίνες 
κάθησε και σκέφτηκε τι θα συνέβαινε αν οι σπουδές του στην Οξφόρδη δεν 
κυλούσαν αναίµακτα. Αν βρισκόταν µπλεγµένος - ως µάρτυρας αλλά και ως 
αυτοσχέδιος ντετέκτιβ - σε µια ακολουθία φόνων.  

Από τις πρώτες κιόλας σελίδες καταλαβαίνουµε ότι ο Μαρτίνες είναι οπαδός του 
φιλοσοφηµένου και µε αραιές δόσεις εγκλήµατος, παρά του ανεξέλεγκτου σπλάτερ. 
Μην πέσετε στην παγίδα του και τον εκλάβετε ως ξενέρωτο φοιτητάκο, γιατί 
παρακάτω σας επιφυλάσσει οδυνηρές εκπλήξεις - όπως τη νατουραλιστικότατη 
περιγραφή της αποσύνθεσης των πτωµάτων, ως αντεπιχείρηµα στην Ανάσταση του 
Ιησού - και θα σας φανούν ακόµη πιο οδυνηρές εάν προσκρούσετε πάνω τους 
απροετοίµαστοι.  

Οικονοµία της πλοκής  

H εγκληµατική τσιγκουνιά του Μαρτίνες δεν οφείλεται στη γαλαντοµία του, αλλά 
στην οικονοµία της πλοκής. Εδώ τα πτώµατα είναι απλώς η πρόφαση για να ξετυλίξει 
ο συγγραφέας το κουβάρι µε τους άκρως ενδιαφέροντες συλλογισµούς του γύρω από 
την... αντίσταση - την απειθαρχία, αν προτιµάτε - που επιδεικνύει η ζωή απέναντι στις 
µαθηµατικές βεβαιότητες.  

Αν βρισκόταν σ' ένα φοιτητικό αµφιθέατρο, ο Μαρτίνες θα µιλούσε µε πυθαγόρεια 
σύµβολα. Αντίκρυ στο ευρύ κοινό, το κατά τεκµήριο µαθηµατικά απαίδευτο, ο 
Μαρτίνες µιλάει µε φόνους που ελάχιστα απέχουν από τα τροχαία ατυχήµατα ή τις 
καταλήξεις από φυσικά αίτια. Με φόνους σχεδόν... ανθρωπιστικούς (ήµαρτον, 
Κύριε). Μήπως η χαλύβδινη συλλογιστική του Μαρτίνες βαίνει τελικά εις βάρος της 
αληθοφάνειας; Να σας πούµε τη µαύρη αλήθεια, η «Ακολουθία της Οξφόρδης» δεν 
είναι και η πιο αληθοφανής αστυνοµική ιστορία που διαβάσαµε τα τελευταία χρόνια. 
Έχουµε διαβάσει, βέβαια, και πιο τραβηγµένες - χωρίς καν το φιλοσοφικό 
σοκολατάκι που µας χαρίζει ο Μαρτίνες για να µας γλυκάνει στο τέλος.  

ΤΙΜΩΡΙΑ HTAN Ο ΘΑΝΑΤΟΣ  

«Οι πυθαγόρειοι πίστευαν ότι οι αριθµητικές ιδιότητες και σχέσεις αποτελούσαν τη 
µυστική υπογραφή µιας θεότητας, που δεν έπρεπε να διαρρεύσει έξω από τη σέκτα. 
Μπορούσαν να διαρρεύσουν οι διατυπώσεις των θεωρηµάτων, για να 
χρησιµοποιηθούν στην καθηµερινή ζωή, ποτέ όµως οι αποδείξεις τους, µε τον ίδιο 



τρόπο που οι µάγοι ορκίζονται ότι δεν θα αποκαλύψουν τα κόλπα τους. H τιµωρία για 
όποιον παραβίαζε το νόµο ήταν ο θάνατος» (σελ. 200-201).               ww.tanea.gr/   

 


