ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο µαθηµατικός
Ο Δηµήτρης Χριστοδούλου µιλάει στον ΘΑΝΑΣΗ ΛΑΛΑ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΛΑΣ
Σκέφτηκα πολύ αυτή την εβδοµάδα τι συνέντευξη θα ήταν καλό να βάλουµε στο
«Αλλο Βήµα». Μέσα σ' αυτή την ατµόσφαιρα της ντροπής που σκιάζει τη χώρα µας
τις τελευταίες ηµέρες, θα ήταν δύσκολο να βρει κανείς ένα πρόσωπο που να
αποσπάσει το ενδιαφέρον των αναγνωστών από τα τελευταία γεγονότα. Σαν φως
άστραψε µπροστά µου και φώτισε το αδιέξοδό µου το όνοµα ενός µεγάλου Ελληνα
που ζει και εργάζεται στις ΗΠΑ αλλά δεν είναι τόσο γνωστός όσο ο κ. Πάγκαλος, ο
κ. Σηµίτης ή ο κ. Καραµανλής! Ο πιο ιδιοφυής µαθηµατικός σήµερα είναι Ελληνας,
τιµήθηκε πρόσφατα µε το µαθηµατικό βραβείο Βôcher, που θεωρείται σε σηµασία
αντίστοιχο του Νοµπέλ! Ο κ. Δηµήτρης Χριστοδούλου σε µια περίοδο ντροπής ίσως
είναι ο καταλληλότερος να µας ανεβάσει το ηθικό, να µας κάνει να νιώσουµε και
λίγο υπερήφανοι που είµαστε Ελληνες! Προσοχή, δεν είναι ο µόνος, απλώς µέσα
στη συνάφεια, ό,τι σηµαντικό αυτού του τόπου έχει σκεπαστεί από τη συνωµοσία
των µετρίων! Τη συνοµιλία µας αυτή την απόλαυσα ιδιαιτέρως οµολογώ. Την
απόλαυσα κυρίως γιατί είχε να κάνει µε τα µαθηµατικά. Μάλλον µε τη ζωή µας είχε
να κάνει, αλλά ό,τι λέγαµε ξεκινούσε από τα µαθηµατικά. Την απόλαυσα επίσης
γιατί πρώτη φορά µού έτυχε να βρεθώ απέναντι σε µια ιδιοφυΐα. Ολα τα
ερωτήµατα τα απαντούσε ο κ. Χριστοδούλου ξεκινώντας από µια απρόσµενη θέση.
Ηταν, σας λέω, δύο ώρες υπέροχες στου Zonar's, µε καφέ και πορτοκαλάδες.
Γύρισα πίσω στην εφηβεία µου, τότε που λύναµε µε τους φίλους τις ασκήσεις των
Ιησουιτών και νιώθαµε τη συγκίνηση του «Εύρηκα! Εύρηκα!». Θα µου επιτρέψετε,
τέλος, να αφιερώσω αυτή τη συνέντευξή µου στους θρυλικούς µαθηµατικούς που
µε µύησαν σ' αυτό τον µαγικό κόσµο, στον Γκόνο και τον κ. Πανταζάτο! Καλή
ανάγνωση!

Οταν είστε µαζί µε άλλους επιστήµονες της ειδικότητάς σας, τι συζητάτε;
«Ορισµένες φορές συζητάµε και απλά καθηµερινά πράγµατα. Οταν λέτε επιστήµονες, τι
εννοείτε;».
Επιστήµονες, ερευνητές... τι να εννοώ; Εσείς τι εννοείτε όταν λέτε επιστήµονες;
«Υπάρχουν επιστήµονες και επιστήµονες... Ανάλογα µε το τι επιστήµονες συζητούν µεταξύ
τους, η συζήτηση αλλάζει... Αλλα πράγµατα κυριαρχούν σε µια συζήτηση µαθηµατικών και
άλλα σε µια συζήτηση βιολόγων ή φυσικών... Οι µαθηµατικοί, για παράδειγµα, όταν
συζητάµε µεταξύ µας, έχουµε µια αίσθηση µια µανία, θα έλεγα αξιοκρατίας. Μας
ενδιαφέρει πολύ το ποια είναι η ιεραρχία, ακόµη και ανάµεσα στους παλιότερους. Δηλαδή
µπορεί πολλές φορές σε συζητήσεις να τεθεί, ας πούµε, το θέµα: "Ποιος ήταν πιο

σηµαντικός; Ο Οϊλερ ή ο Γκάους;". Τέτοια πράγµατα µας απασχολούν... Μπορεί ώρες να
µιλάµε και να διαφωνούµε, προκειµένου να βάλουµε τα ονόµατα στη σωστή αξιολογικά
σειρά».
Μια που το αναφέρατε... εσείς τι ψηφίζετε σε αυτές τις συζητήσεις: Γκάους ή
Οϊλερ;
«Δεν έχει και τόσο σηµασία... (γέλια) Ξέρετε, πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις οι γνώµες
διχάζονται... Αλλοι λένε ο Οϊλερ, άλλοι λένε ο Γκάους».
Σε ποια περίπτωση δεν υπάρχει διχογνωµία; Υπάρχει ένα όνοµα που είναι
ευρύτερα αποδεκτό;
«Εκεί όµως που όλοι συµφωνούν είναι ότι ο µεγαλύτερος σε αξία όλων είναι ο Αρχιµήδης.
Προσωπικώς πάντως ανάµεσα σε Γκάους και Οϊλερ ψηφίζω Οϊλερ... Είµαι οϊλερικός δηλαδή».
(γέλια)
Γιατί θεωρείτε τον Οϊλερ πιο σηµαντικό από τον Γκάους;
«Βασικά έχει ασχοληθεί µε πάρα πολλά πράγµατα. Μπορεί οι αποδείξεις του να µην ήταν
τόσο αυστηρές όσο ήταν του Γκάους, αλλά έχει ασχοληθεί µε περισσότερα ζητήµατα και
ειδικά µε τις διαφορικές εξισώσεις που είναι και το δικό µου πεδίο. Επίσης είναι αυτός που
έγραψε τους νόµους της υδροδυναµικής, αντικείµενο που είναι στο πρόγραµµά µου για το
εγγύς µέλλον. Εχω κάνει ήδη κάποιες εργασίες στον τοµέα της υδροδυναµικής, αλλά
σκοπεύω να ασχοληθώ ακόµη περισσότερο στο µέλλον».
Πιστεύετε ότι θα άλλαζε κάτι στην έρευνά σας αν συναντούσατε τον Οϊλερ από
κοντά και τον συναναστρεφόσασταν και ως άνθρωπο;
«Αυτό δεν το ξέρω. Είναι όµως γεγονός ότι τον µεγάλο µαθηµατικό τον βλέπει κανείς
κυρίως µέσα από τα συγγράµµατά του».
Και ως άνθρωπο;
«Και βέβαια... Εγώ διαβάζοντας τα συγγράµµατά του καταλαβαίνω τον χαρακτήρα του, τις
ευαισθησίες του... Αυτό που µου κάνει µεγάλη εντύπωση µελετώντας τα συγγράµµατα του
Οϊλερ είναι η φαντασία και η εφευρετικότητά του. Νοµίζω ότι ο µόνος που τον ξεπερνάει σε
φαντασία και εφευρετικότητα είναι ο Αρχιµήδης».
Το παν στα µαθηµατικά είναι η φαντασία;
«Γενικότερα το µεγαλύτερο προσόν του ανθρώπου είναι η φαντασία. Οπως είπε και ο
Βολταίρος, "υπήρχε µεγαλύτερη φαντασία στο κεφάλι του Αρχιµήδη απ' ό,τι στο κεφάλι του
Οµήρου"».
Συµφωνείτε µε τον Βολταίρο;
«Νοµίζω, ναι».
Τι είναι η φαντασία;
«Δεν ξέρω...».
Μήπως φαντασία είναι η δύναµη να εφεύρεις κάτι που δεν υπάρχει;
«Δεν είναι ότι εφευρίσκει κανείς κάτι που δεν υπάρχει· είναι ότι ανακαλύπτει κάτι που ήδη
υπάρχει και απλώς δεν έχει γίνει ακόµη αντιληπτό από τον κόσµο. Νοµίζω ότι αυτό είναι η

φαντασία: το όχηµα που µας κάνει να συλλάβουµε το µέχρι στιγµής "µη αντιληπτό" και
µέσω αυτού να υπερβούµε το ήδη "γνωστό" ως πραγµατικότητα».
Χρειάζεται ειδική ικανότητα για να κάνουµε αυτού του είδους τις ανακαλύψεις;
Είναι θέµα ικανοτήτων ή τύχης;
«Αυτό στη δική µου την περίπτωση γίνεται πάντα όταν είµαι σε µια κατάσταση λήθαργου.
Είναι κάτι που το έχω διασταυρώσει ότι συµβαίνει και σε άλλους συναδέλφους µου. Ο φίλος
και συνάδελφος Τσαρλς Φέφερµαν διακεκριµένος µαθηµατικός στο Πανεπιστήµιο του
Πρίνστον λέει κι αυτός ακριβώς το ίδιο· ότι βασικά όταν είναι κανείς σε µια κατάσταση
λήθαργου, δηλαδή είναι ξαπλωµένος στο κρεβάτι έχει ήδη κοιµηθεί, ξεκουραστεί, αλλά δεν
έχει καλά καλά ξυπνήσει ακόµη , εκείνη την ώρα που όλα είναι ακόµη σκοτεινά, τον
επισκέπτονται αυτές οι ανακαλύψεις... Είναι η στιγµή που µπορεί να συγκεντρωθεί κάποιος
απολύτως, επειδή δεν έρχεται ακόµη σε επαφή µε τα ερεθίσµατα της καθηµερινότητας... Η
καθηµερινότητα κακά τα ψέµατα σου αποσπά την προσοχή. Ο Φέφερµαν λέει ότι έχει
παρατηρήσει πως σε τέτοιες στιγµές µπορεί να φανταστεί και να ανακαλύψει πολύπλοκα
γεωµετρικά σχήµατα και τύπους, τα οποία την επόµενη µέρα µπορεί να καθήσει να τα
γράψει και να βγουν, ας πούµε, 25 σελίδες. Το ίδιο κι εγώ. Και το περίεργο είναι ότι σε
αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνω ποτέ λάθος όταν µεταφέρω τις ανακαλύψεις µου στο χαρτί
την επόµενη µέρα. Ενώ κατά τη διάρκεια της ηµέρας ό,τι κι αν προσπαθήσω να συλλάβω ή
θα κωλώσω κάποια στιγµή ή θα κάνω κάποιο λάθος... Δεν ξέρω γιατί συµβαίνει αυτό... Δεν
ξέρω γιατί, αλλά η φαντασία δεν έχει την ίδια ένταση όταν αναπτύσσεται στο πλαίσιο της
καθηµερινότητας... Η φαντασία στην κατάσταση που περιέγραψα λίγο πριν ανθεί... Ο
λήθαργος αυτός είναι το καταλληλότερο περιβάλλον για να αναπτυχθεί η φαντασία».
Η φαντασία δηλαδή ευδοκιµεί στο σκοτάδι...
«Και, σας λέω, δεν συµβαίνει µόνο σε µένα αυτό. Πρέπει να είναι κάτι πολύ πιο γενικό.
Απλώς φαίνεται ότι ο κόσµος δεν µιλάει τόσο πολύ γι' αυτό ή δεν το παρατηρεί εύκολα».
Αρα, τελικά, ο κύριος αντίπαλος της φαντασίας είναι η καθηµερινότητα.
«Ακριβώς, η καθηµερινότητα. Κατά τη διάρκεια της κάθε ηµέρας έχει κανείς πολλές
εντυπώσεις, από τις οποίες δεν είναι όλες σηµαντικές. Μέσα στην καθηµερινότητα για να
συναντηθεί κανείς µε το "σηµαντικό" πρέπει να έχει τη δυνατότητα της επιλογής. Η επιλογή
είναι πολύ χρήσιµη, αλλά είναι και ιδιαίτερα πολύπλοκη ως διαδικασία... Η πολυπλοκότητα
αυτής της διαδικασίας επιλογής αναστέλλει σε µεγάλο βαθµό τη φαντασία. Γι' αυτό η
φαντασία λειτουργεί καλύτερα την ώρα που σας περιέγραψα λίγο πριν... Εκείνη την ώρα
κατά την οποία συγκεντρωνόµαστε µόνο σε αυτά που έχουν νόηµα για µας... Σε τέτοιες
στιγµές η φαντασία αποθεώνεται».
Τελικώς, οι λύσεις σπάνιων µαθηµατικών προβληµάτων είναι θέµα φαντασίας; Θα
µπορούσαµε να πούµε ότι η φαντασία είναι το λυσάρι αυτών των προβληµάτων;
«Σίγουρα η φαντασία στα µαθηµατικά παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο, κι ας θεωρούνται τα
µαθηµατικά επιστήµη, επειδή βρίσκουν εφαρµογή στον χώρο των φυσικών επιστηµών. Στα
µαθηµατικά υπάρχουν δύο χώροι. Στον έναν στον οποίο ανήκω κι εγώ οι µαθηµατικές
ανακαλύψεις βρίσκουν εφαρµογή και στις φυσικές επιστήµες... Υπάρχει όµως και ένας
χώρος στα µαθηµατικά εξίσου σηµαντικός όπου οι όποιες λύσεις δεν φαίνεται να έχουν
κάποια εφαρµογή. Σε αυτό το κοµµάτι ο πιο διάσηµος είναι ο φίλος µου και συνάδελφός
µου στο Πρίνστον, ο Γουάιλς, ο οποίος έλυσε το περίφηµο πρόβληµα του Φερµάτ. Ενα
πρόβληµα που παρέµενε άλυτο επί 350 χρόνια».
Τώρα που λύθηκε, έχετε καταλάβει γιατί επί τόσα χρόνια παρέµενε άλυτο;
«Μα δεν ήταν το µόνο. Στα µαθηµατικά υπάρχουν πολλά τέτοια άλυτα προβλήµατα. Ακόµη
και από την εποχή του Ευκλείδη υπάρχουν προβλήµατα στα οποία δεν έχει δοθεί λύση, που
σηµαίνει ότι παραµένουν άλυτα 2.300 χρόνια».
Μπορείτε να µου πείτε ένα τέτοιο µαθηµατικό πρόβληµα, απλό αλλά άλυτο;

«Αν, για παράδειγµα, "οι τέλειοι αριθµοί είναι άπειροι στο πλήθος". Οι τέλειοι αριθµοί είναι
µεταξύ των θετικών ακεραίων. Για κάθε αριθµό εξετάζουµε ποιοι είναι οι διαιρέτες του. Για
παράδειγµα, το 6 διαιρείται από το 1, το 2 και το 3. Και το 6 βέβαια, αλλά δεν λαµβάνουµε
υπόψη µας τον ίδιο τον αριθµό, ενώ λαµβάνουµε υπόψη µας το 1. Ενας αριθµός λέγεται
τέλειος όταν το άθροισµα των διαιρετών του ισούται µε τον ίδιο τον αριθµό. Το 6, ας πούµε,
είναι τέλειος αριθµός, γιατί 1+2+3=6. Το 4 δεν είναι, διότι διαιρείται από το 1 και το 2
(1+2=3). Ενας άλλος τέλειος είναι το 28 (1+2+4+7+14=28). Ο Ευκλείδης λοιπόν βρήκε
έναν τύπο για όλους τους τέλειους αριθµούς οι οποίοι είναι ζυγοί και έκτοτε έχουν
παραµείνει άλυτα δύο προβλήµατα. Το ένα είναι "αν υπάρχουν και µονοί τέλειοι αριθµοί"
πρόβληµα άλυτο ως σήµερα και το δεύτερο "αν αυτοί οι ζυγοί είναι άπειροι στο πλήθος ή
πεπερασµένοι"».
Υπάρχουν άλυτα προβλήµατα στη ζωή;
«Οχι... Υπάρχουν προβλήµατα που δεν έχουµε ακόµη βρει τις λύσεις τους... Για µένα όλες
οι λύσεις υπάρχουν, απλώς κάποιες δεν τις έχουµε ανακαλύψει ακόµη... Συχνά η
καθηµερινότητα σκεπάζει τις λύσεις και δεν µας αφήνει να τις δούµε».
Ο,τι συλλαµβάνουµε µέσω της φαντασίας πιστεύετε ότι µπορεί να γίνει
πραγµατικότητα;
«Ναι. Αλλωστε για να το συλλάβει η φαντασία µας σηµαίνει ότι ήταν ήδη µια
πραγµατικότητα την οποία απλώς εµείς αγνοούσαµε. Αυτό είναι πολύ απλό να αποδειχθεί
και προσωπικά έχω παραδείγµατα από τη δική µου την έρευνα που αποδεικνύει του λόγου
µου το αληθές».
Θέλετε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριµένος;
«Κάποτε είχα συλλάβει µε τη φαντασία µου µια γεωµετρική θεωρία, η οποία, ενώ δεν
φαινόταν να έχει σχέση µε την πραγµατικότητα, αργότερα ανακάλυψα ότι περιγράφει τους
κρυστάλλους που έχουν ατέλειες. Νωρίτερα προτού ανακαλύψω εγώ τη συγκεκριµένη
γεωµετρική θεωρία µπορούσε κανείς να θεωρήσει ότι, εφόσον κάποιοι κρύσταλλοι έχουν
ατέλειες, δεν µπορεί να υπάρξει σε σχέση µε αυτούς µαθηµατική θεωρία. Και όµως οι
ατελείς κρύσταλλοι παρουσιάζουν µια αρµονία ανώτερη των τέλειων, όπως αποδείχθηκε.
(γέλια) Οι άνθρωποι ακόµη και σε ό,τι αφορά την κοινωνία νοµίζουν ότι κάτι που είναι
ατελές δεν µπορεί να έχει µια αρµονία. Και όµως να που αποδεικνύεται το αντίθετο
µαθηµατικά. Οπως έχει αποδειχθεί και ότι µια απλούστατη µαθηµατική κατασκευή µπορεί να
οδηγήσει σε ένα δηµιούργηµα το οποίο έχει µια εντελώς απίθανη πολυπλοκότητα και
αρµονία στη δοµή του. Και αυτό δεν είναι εξίσου περίεργο;».
Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό;
«Δεν µπορώ να το εξηγήσω. Η εξήγηση δεν βρίσκεται στον χώρο των µαθηµατικών, αλλά
στον χώρο της φιλοσοφίας και ακόµη πιο πέρα».
Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι συλλάβατε κάτι για το οποίο ήσασταν σχεδόν
σίγουρος ότι δεν υφίστατο και µε τον καιρό αποδείχθηκε τελικά το αντίθετο; Πώς
εξηγείτε δηλαδή ότι το µυαλό προηγείται της πραγµατικότητας;
«Βασικά σε αυτό το σηµείο εγώ είµαι πλατωνιστής. Πιστεύω δηλαδή ότι προϋπάρχει αυτός ο
κόσµος των ιδεών, ότι το µυαλό µας έρχεται σε επαφή µε αυτό τον κόσµο και ο
πραγµατικός κόσµος σχετίζεται ή µάλλον απορρέει από αυτόν».
Κάθε φορά που συλλαµβάνετε κάτι µε µαθηµατικό τρόπο δεν νιώθετε την ανάγκη
να το αποδείξετε και πειραµατικά;
«Βεβαίως µε ενδιαφέρει να αποδειχθεί κάτι που συλλαµβάνω και πειραµατικά. Αλλά θεωρώ
ότι το ταλέντο µου, η ικανότητα που έχω, είναι κατ' αρχάς στο να επιλύω µαθηµατικά
προβλήµατα. Αντίθετα, κάποιοι άλλοι έχουν µεγαλύτερο ταλέντο στην εφαρµογή των
µαθηµατικών λύσεων».

Φοβερή εξειδίκευση... Η τόση εξειδίκευση οδηγεί στην ευτυχία; Μιλάω για την
προσωπική ευτυχία και όχι για την επαγγελµατική χρησιµότητα.
«Ναι, καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε... Η εξειδίκευση δεν είναι ό,τι καλύτερο, αν και πολύ
αναγκαίο... Εγώ προσπαθώ να καταπιαστώ µε περισσότερους τοµείς για να µην εγκλωβιστώ
προσωπικώς στην πλήξη της µονοµανίας και της εξειδίκευσης. Υπάρχουν άλλοι, οι οποίοι
εξειδικεύονται όχι µόνο στα µαθηµατικά γενικά, αλλά σε ένα µικρό κοµµατάκι των
µαθηµατικών, αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο. Για να βραβευθεί κανείς µε το βραβείο
Βôcher αναγκαία προϋπόθεση είναι να έχει µια ουσιαστική συνιστώσα αναλύσεως».
Εσείς πιστεύετε ότι η εξειδίκευση βοηθάει να πλησιάσουµε στην αλήθεια;
«Η αλήθεια προσεγγίζεται µόνο µέσω της φαντασίας... Δεν έχει να κάνει µε την εξειδίκευση
ή οτιδήποτε άλλο. Ο µόνος δρόµος που µας οδηγεί στην αλήθεια είναι η φαντασία... Βλέπει
κανείς ότι συνήθως αυτοί που κάνουν τις µεγάλες ανακαλύψεις δεν είναι και πολύ ειδικοί.
Απλώς είναι άνθρωποι που κάνουν απίθανους συνδυασµούς για να καταλήξουν σε µια
ανακάλυψη. Οι µεγάλες ανακαλύψεις χρειάζονται πάντοτε κάποιο συνδυασµό, µια ιδέα που
έρχεται από αλλού. Από έναν άλλο χώρο που κανείς δεν περιµένει ότι µπορεί να βοηθήσει
στην επίλυση ενός προβλήµατος. Ας πάρουµε ως κορυφαίο παράδειγµα το έργο του
Αρχιµήδη. Ξέρετε πώς µέτρησε τον όγκο της σφαίρας... Θα νόµιζε κανείς ότι εφάρµοσε
κάποια άπειρη µέθοδο σε συνδυασµό µε γεωµετρία. Κι όµως εδώ βλέπει κανείς τη φαντασία
του Αρχιµήδη. Σκέφτηκε κάτι που προερχόταν από τον χώρο της µηχανικής ανισορροπία
βαρών. Αδύνατον να το σκεφτεί ένας ειδικός στη γεωµετρία. Ο όγκος της σφαίρας, που
είναι καθαρά γεωµετρικό πρόβληµα, έχει να κάνει µε µια ισορροπία βαρών, η οποία σχετίζει
τη σφαίρα µε τον κύλινδρο και µε τον κώνο. Και µέσα από τη σχέση αυτή των τριών
βρίσκουµε τον όγκο της σφαίρας. Γι' αυτό σας λέω ότι η ανακάλυψη της αλήθειας είναι
ζήτηµα φαντασίας... Μιας φαντασίας του µεγέθους του Αρχιµήδη. Αλλωστε αυτό συµβαίνει
και στη ζωή... Εχουµε ένα πρόβληµα... Συχνά η λύση του προβλήµατος έρχεται από κάπου
που δεν το περιµένουµε. Για αυτό και στη ζωή αυτοί που λύνουν πιο αποτελεσµατικά τα
προβλήµατά τους είναι αυτοί που έχουν πάντοτε σύντροφό τους τη φαντασία... Οι λύσεις
και οι ανακαλύψεις είναι ζήτηµα ικανότητας συνδυασµών».

Εσείς που το έχετε καταλάβει αυτό ζείτε καλύτερα; Δηλαδή µπροστά µου τώρα
έχω έναν άνθρωπο που έχει ανακαλύψει το µυστικό της ζωής;
«Δεν νοµίζω. Στην περίπτωσή µου περισσότερο αισθάνεται κανείς σαν τους µοναχούς παρά
σαν τους κοινούς ανθρώπους. Για το µόνο που µπορώ να πω ότι νιώθω καλά είναι το ότι
επέλεξα να ζω όπως ζω. Χρειάζεται τόσο µεγάλη συγκέντρωση αυτό που κάνω που σιγά
σιγά, χωρίς να το καταλάβεις, αποµακρύνεσαι από τη ζωή. Χρειάζοµαι πολλές ώρες
αφοσίωσης».
Πώς γίνεται ένας επιστήµονας σαν εσάς που ζει αποµονωµένος από τη ζωή να
περιγράφει τόσο καλά τα µυστικά της ζωής;
«Ισως ακριβώς επειδή ο επιστήµονας δεν είναι τόσο πολύ µέσα στη ζωή µπορεί να τη βλέπει
από κάποια απόσταση... Πρέπει να κρατάς µια απόσταση από το γεγονός της ζωής για να το
δεις στις πραγµατικές διαστάσεις του. Δεν έχετε προσέξει ότι όταν ζούµε κάποιες στιγµές
δυστυχίας µπορούµε να δούµε µε µεγαλύτερη σαφήνεια αυτό που λέµε ευτυχία; Οταν ζεις
µια ευτυχισµένη στιγµή, δεν µπορείς να µιλήσεις για αυτή... Χρειάζεται απόσταση για να
δούµε τις αληθινές διαστάσεις της ζωής».
Αρα η αφοσίωση του επιστήµονα τον βγάζει από τη ζωή γενικότερα, αλλά τον
βοηθάει να δει την αληθινή της διάσταση... Αλήθεια, τι είναι προτιµότερο να είσαι
απών αλλά να ξέρεις την αλήθεια ή να είσαι παρών και να την αγνοείς;

«Δεν µπορώ να απαντήσω σε αυτό το ερώτηµα... Μπορώ όµως να σας πω ότι αυτό το οποίο
σε βοηθάει η αφοσίωση να ανακαλύψεις είναι το µισό, δεν είναι το όλον. Γιατί υπάρχει και
το άλλο µισό που είναι ο κόσµος των συναισθηµάτων, στον οποίο ένας µαθηµατικός, ένας
επιστήµονας, δεν έχει τίποτε να πει. Νοµίζω ότι οι ποιητές και οι µουσικοί ασχολούνται µε το
άλλο µισό της ζωής, που είναι ο κόσµος των συναισθηµάτων».
Μα οι περισσότεροι µουσικοί είναι µαθηµατικοί. Πώς το εξηγείτε αυτό;
«Ναι, εκεί υπάρχει κάποια προσέγγιση, αυτό είναι αλήθεια. Η αντίθεση για µένα είναι
περισσότερο σε σχέση µε την ποίηση παρά µε τη µουσική. Η ποίηση έχει να κάνει καθαρά µε
την άλλη πλευρά του κόσµου, τη συναισθηµατική».
Ενα λεπτό... Αν το µισό της ζωής είναι ο κόσµος των συναισθηµάτων, το άλλο µισό
ποιο είναι;
«Κοιτάξτε, ο κόσµος έχει δύο διαστάσεις: Η µία είναι το Σύµπαν, το οποίο χαρακτηρίζεται
από µια αρµονία. Την αρµονία αυτή εµείς τη βλέπουµε ως µια µεγάλη συµφωνία, η οποία
είναι µαθηµατική συµφωνία. Η ποίηση όµως πιάνει µια άλλη διάσταση του κόσµου. Γι' αυτό
σας είπα προηγουµένως ότι ο κόσµος είναι δύο πράγµατα· ένα το οποίο το καταλαβαίνουµε
εµείς οι µαθηµατικοί και ένα άλλο, το οποίο το καταλαβαίνουν οι ποιητές».
Εσείς δεν καταλαβαίνετε την ποίηση;
«Ως άνθρωπος δεν µπορώ να πω ότι είµαι µόνο µαθηµατικός. Ας πούµε, ο Οµηρος µε
συγκινεί πάρα πολύ. Απλώς φροντίζω να µην επιτρέπω στον εαυτό µου να παθαίνω πολύ
συχνά αυτό που παθαίνω διαβάζοντας Οµηρο».
Γιατί;
«Γιατί όταν διαβάζω Οµηρο συγκινούµαι πάρα πολύ και αυτό µε αποµακρύνει ίσως από τον
προορισµό µου, που είναι τα µαθηµατικά».
Στην Αθήνα γεννηθήκατε;
«Ναι, εδώ στην Αθήνα. Μεγάλωσα στο Παγκράτι».
Μιλάτε σαν ένας άνθρωπος που µεγάλωσε µέσα στη φύση... Αλήθεια, πότε
ανακαλύψατε αυτό το ταλέντο σας στα µαθηµατικά;
«Μου πήρε πολύ καιρό. Το ανακάλυψα τον Δεκέµβριο του '77. Ηµουν τότε 26 ετών. Αλλά
να σκεφτείτε ότι το διδακτορικό µου δίπλωµα το είχα πάρει πολύ πιο πριν, στα 19».
Στα 19; Πώς γίνεται αυτό;
«Δεν ξέρω, εξαρτάται από το πώς µετράει κανείς τις ηλικίες. Εγώ στα 19 είχα πάρει το
διδακτορικό µου».
Οι γονείς σας τι δουλειά έκαναν;
«Ο πατέρας µου ήταν ασφαλιστής και η µητέρα µου στο σπίτι, νοικοκυρά».
Μικρός υπήρξατε ένα συνηθισµένο παιδί σαν όλα τ' άλλα;
«Κοιτάξτε, είναι πολλά πράγµατα που δεν τα θυµάµαι και τόσο καλά. Ο Ηράκλειτος δεν
έλεγε ότι δεν µπορεί να µπει κανείς δύο φορές στο ίδιο ποτάµι; Ολα αλλάζουν και εγώ
νοµίζω ότι δεν είµαι καθόλου ο ίδιος άνθρωπος µε τότε που ήµουν παιδί και έφηβος. Καµιά
φορά, όταν µετακοµίζω, ας πούµε, τυχαίνει να πέσει στα χέρια µου κάποια παλιά εργασία
και µου είναι αδύνατον να πιστέψω ότι την έγραψα εγώ. Ούτε καν ο γραφικός χαρακτήρας

δεν µοιάζει. Θέλω να πω πως ό,τι κι αν σας πω για τότε για τα παιδικά και εφηβικά µου
χρόνια θα είναι σίγουρα ιδωµένο µέσα από το πρίσµα τού σήµερα. Νοµίζω ότι ήµουν ένα
παιδί εντελώς νορµάλ ως την ηλικία των 14 ετών».
Ησασταν καλός µαθητής;
«Καλούτσικος».
Σε δηµόσιο σχολείο πηγαίνατε;
«Οχι, πήγαινα στη Σχολή Μωραΐτη και είχα µια έφεση στον αθλητισµό, και ειδικά στην
ενόργανη. Κάποια στιγµή, γύρω στα 14 ενώ είχα τελειώσει την Γ' Γυµνασίου περιέργως
πώς ενδιαφέρθηκα πάρα πολύ για ένα πρόβληµα ευκλείδειας γεωµετρίας. Εκείνο που δεν
µπορώ να καταλάβω ακόµη και τώρα που το σκέφτοµαι εκ των υστέρων είναι για ποιο
λόγο εκείνο το πρόβληµα µου δηµιουργούσε µια τέτοια ανάγκη µελέτης, η οποία για µένα
ήταν κάτι το απίθανο τότε. Εκείνο το καλοκαίρι διάβασα την ύλη όλων των επόµενων
τάξεων του Γυµνασίου στον χώρο των µαθηµατικών αλλά και της φυσικής. Είναι κάτι το
οποίο ακόµη και τώρα δεν µπορώ να εξηγήσω».
Λέτε αυτό να είναι το ταλέντο; Η φανέρωση µιας ανεξήγητης έλξης για κάτι;
«Δεν ξέρω, ίσως. Η ατυχία πάντως είναι η εξής: Στη µετέπειτα πορεία µου, ως την ηλικία
των 26 ετών, είχα στραφεί προς τη φυσική και ιδίως σε µια προσέγγιση της φυσικής για την
οποία δεν είχα ιδιαίτερο ταλέντο. Το δικό µου ταλέντο είναι τα µαθηµατικά, αλλά ως τα 26
µου δεν το ήξερα. Μπορεί και οι τωρινές εργασίες µου να έχουν επίδραση στη φυσική, αλλά
µόνο µέσω των µαθηµατικών οδηγούµαι στη φυσική. Αυτό, παρ' όλο που µε τη γνώση που
έχω τώρα είναι σαφές, τότε δεν το είχα καταλάβει».
Πώς και δεν το είχατε καταλάβει;
«Τι να σας πω, δεν ξέρω... Ξέρετε, συχνά οι γύρω µπερδεύουν την ευκολία που έχει ένα
παιδί σε κάτι µε το έµφυτο ταλέντο. Φαίνεται ότι σε κάποιο βαθµό οι έξω µπορεί να τα
µπέρδεψαν αυτά τα δύο στην περίπτωσή µου. Πολλά από τα προβλήµατα µε τα οποία
έρχεται αντιµέτωπος ένας θεωρητικός φυσικός µπορεί να τα λύσει χρησιµοποιώντας πολύ
περισσότερο το ταλέντο των µαθηµατικών. Εγώ πάντοτε έτσι τα έλυνα, µέσω των
µαθηµατικών. Αυτό όµως δεν το είχαν προσέξει οι καθηγητές µου και έτσι µπήκα σε ένα
δρόµο καθαρά φυσικής χωρίς να έχω το έµφυτο ταλέντο του φυσικού... Τους εντυπωσίαζε
η αποτελεσµατικότητά µου στη λύση διαφόρων προβληµάτων της φυσικής, αλλά
αγνοούσαν ότι εγώ επέλυα αυτά τα προβλήµατα µε µαθηµατικό τρόπο. Κάποια στιγµή όµως,
µη έχοντας ταλέντο στη φυσική, έφτασα σε ένα τέλµα, στο οποίο έµεινα κολυµπώντας
ασκόπως για κάµποσα χρόνια. Βλέποντας ότι δεν πάω πουθενά, άρχισα να νιώθω φοβερή
µελαγχολία. Ωσπου ξαφνικά το '76 πήγα στη Γερµανία και συνάντησα ένα θεωρητικό
φυσικό, ο οποίος είχε λατρεία µε τα µαθηµατικά. Αυτός κατάλαβε αµέσως το έµφυτο
ταλέντο µου. "Εσένα", µου είπε, "το ταλέντο σου είναι τα µαθηµατικά. Προσεγγίζεις τη
φυσική µέσω των µαθηµατικών". Και µου έδωσε να µελετήσω ένα πρόβληµα την
ακτινοβολία βαρύτητος αυτού του διπλού συστήµατος των αστέρων το οποίο ήταν άµεσα
συνδεδεµένο µε την εργασία που µε οδήγησε και στο βραβείο Bocher. Η εργασία αυτή
ξεκίνησε το '77, συµπληρώθηκε το '90 και δηµοσιεύτηκε το '93. Δηλαδή η λύση δόθηκε 13
χρόνια µετά. Το έναυσµα πάντως δόθηκε από αυτόν τον Γερµανό, τον Ελερς, ο οποίος µε
παρότρυνε να ασχοληθώ µε αυτό και να διαβάσω κάποια συγκεκριµένα βιβλία µαθηµατικών.
Τα βιβλία αυτά που διάβασα τότε είναι αυτά που διδάσκω σήµερα στους τριτοετείς
προπτυχιακούς. Μόλις έπεσαν στα χέρια µου αυτά τα βιβλία είπα: "Εδώ είµαστε... αυτό
είναι". Διότι αυτό ήταν το φυσικό µου ταλέντο. Μέσα σε τέσσερα χρόνια, από το τέλος του
'77 ως το '81, πήρα το πρώτο µου βραβείο στα µαθηµατικά».
Επειτα από εκείνο το καλοκαίρι που πέσατε µε τα µούτρα στα µαθηµατικά
συνεχίσατε πηγαίνοντας κανονικά στην Δ' Γυµνασίου;
«Ναι, τελειώνω την τετάρτη, πηγαίνω και στην πέµπτη, αλλά στα µισά της πέµπτης τάξης
φεύγω».

Πώς πάτε;
«Στα µισά της πέµπτης οι γονείς µου, µέσω ενός φίλου τους, ήρθαν σε επαφή µε τον
Αχιλλέα Παπαπέτρου, ο οποίος ήταν καθηγητής στο Παρίσι και φίλος του Γουίλερ. Ο Γουίλερ
είχε έρθει ένα διάστηµα στο Παρίσι µε άδεια και έτσι ο Παπαπέτρου µάς σύστησε».
Δηλαδή οι γονείς σας είχαν ήδη συνειδητοποιήσει ότι «το παιδί µας έχει κάτι που
πρέπει πάση θυσία να το βοηθήσουµε να το καλλιεργήσει»...
«Σωστά... Αφού θυµάµαι ότι εκείνο, το πρώτο καλοκαίρι που µε έπιασε αυτή η µανία µε τα
µαθηµατικά δεν µε ενδιέφερε ούτε και να φάω ακόµη. Και τώρα όµως µπορώ πολύ εύκολα
να απορροφηθώ. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα. Το ρολόι που φοράω
κουρδίζεται µε την κίνηση του χεριού µου. Μου έχει τύχει να καθήσω συγκεντρωµένος και
εντελώς ακίνητος τόσο πολλή ώρα που να σταµατήσει, να ξεκουρδιστεί. Το ρολόι αυτό αν
δεν κινηθεί για δεκαοκτώ ώρες περίπου σταµατάει. Και αυτό που σας λέω έχει γίνει, δεν
είναι υπερβολή».
Ολη αυτή η αλλαγή στη ζωή σας σας είχε τροµάξει; Το ότι δηλαδή βρεθήκατε στο
Παρίσι στα 16 σας να σπουδάζετε πώς το αντιµετωπίσατε;
«Δεν θυµάµαι ακριβώς. Τότε είχα µια µεγάλη τρέλα, ήθελα να φύγω, να γνωρίσω τον
κόσµο... Η Ελλάδα για µένα ήταν πολύ µικρή. Παιδιά τότε, εκείνη την εποχή, η Αµερική
ήταν για µας ένας κόσµος µυθώδης που τον βλέπαµε µόνο στα έργα. Οταν τον γνώρισα
βέβαια και στη συνέχεια, τα είδα αλλιώς τα πράγµατα».
Για έναν άνθρωπο σαν κι εσάς είναι πιο σηµαντική η στιγµή της επίλυσης ενός
προβλήµατος από τη διαδικασία αναζήτησης της λύσης;
«Το ταξίδι είναι οπωσδήποτε το σηµαντικότερο. Γιατί; Γιατί αυτή η διαδροµή είναι που
µετράει, όλη αυτή η πορεία. Οσο διαρκεί αναπτύσσονται µέθοδοι, οι οποίες στο µέλλον θα
βοηθήσουν άλλους ανθρώπους να λύσουν κάποια άλλα προβλήµατα, τα οποία µπορεί να
είναι σηµαντικότερα από αυτό που λύθηκε. Απλώς το κάθε πρόβληµα που ζητάει λύση είναι
µια µεγάλη πρόκληση. Σαν έχεις να ανέβεις το Εβερεστ είναι το κάθε πρόβληµα. Πάντοτε
έτσι γίνεται· οι µέθοδοι που δοκιµάζεις για να το λύσεις είναι πάντοτε πιο σηµαντικές από το
ίδιο το πρόβληµα. Ενα πολύ καλό παράδειγµα αυτού που σας λέω θα ήταν η λύση του
προβλήµατος της κινήσεως δύο σωµάτων από την αµοιβαία βαρυτική έλξη, που έλυσε ο
Νεύτων. Για να λύσει το πρόβληµα αυτό ο Νεύτωνας, έπρεπε να αναπτύξει τον διαφορικό
λογισµό, ο οποίος στην κυριολεξία έφερε τα πάνω κάτω».
Αλήθεια, τι πιστεύετε ότι είναι τελικά το ταλέντο; Γεννιόµαστε µε αυτό;
«Δεν ξέρω αν γεννήθηκα µε το µαθηµατικό ταλέντο ή αν εµφανίστηκε αργότερα. Πάντως
κάποια στιγµή, όπως σας είπα, το συνειδητοποίησα...».
Εχετε σκεφθεί πως θα µπορούσε να έχει συµβεί κάτι και να µην είχατε ανακαλύψει
το ταλέντο σας;
«Δεν το πιστεύω. Γιατί έχει κανείς τέτοια παθιασµένη διάθεση να πάει προς το ταλέντο του
ώστε δεν γίνεται να µην πάει. Νοµίζω ότι το ίδιο συµβαίνει και µε ένα ζωγράφο· τον τρώει
το χέρι του». (γέλια)
Αρα η ύπαρξη του ταλέντου οδηγεί στην ανακάλυψή του.
«Ναι... νοµίζω ότι έτσι πρέπει να είναι».
Αρα το ταλέντο µάς οδηγεί στη ζωή. Εσάς το ταλέντο σάς οδήγησε στον καθηγητή
Ελερς;

«Α, δεν ξέρω. Εκεί ήταν ίσως και η ευτυχής συγκυρία. Γιατί υπήρχε ένας ολόκληρος κόσµος
ο οποίος ήταν άγνωστος για µένα. Δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτή η επιστήµη. Και µόλις
την ανακάλυψα, είπα: "Εδώ είµαι". Αυτό για το οποίο είµαι βέβαιος είναι ότι αργά ή γρήγορα
θα ανακάλυπτα ό,τι κι αν γινόταν το ταλέντο µου».
Νιώθετε επαγγελµατίας;
«Οχι... Εγώ αυτό που κάνω είναι η ζωή µου. Ενας επαγγελµατίας πάει στη δουλειά του,
κάνει ό,τι κάνει και όταν σχολάει κατεβάζει τα ρολά... Εγώ, ακόµη κι όταν είµαι ξαπλωµένος,
ακόµη κι όταν κοιµάµαι, δεν µπορώ να ξεφύγω από αυτό που µε απασχολεί. Ακόµη και
κάνοντας µια βόλτα στην παραλία, παρ' όλο που το περιβάλλον είναι πολύ ωραίο, µέσα µου
γεννιούνται ορισµένες σκέψεις, πάντα σε σχέση µε αυτό που µε απασχολεί στην έρευνά µου.
Ειδικά τώρα που ασχολούµαι µε την υδροδυναµική, η θέα της θάλασσας µε κάνει, ας πούµε,
να σκέφτοµαι τους στροβιλισµούς του νερού. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάει αλλού το
µυαλό µου συνεχώς. Ζω πολύ µε αυτές τις έµµονες ιδέες µου και µπορώ να πω ότι µε τον
καιρό χειροτέρεψα. Καµιά φορά προσπαθώ να ξεφύγω διαβάζοντας, ας πούµε, λίγο Οµηρο
ή αρχαία τραγωδία. Αυτά όµως µε βγάζουν τελείως από τις σκέψεις µου, όπως σας είπα».
Οσο περνά ο καιρός, τελικά γίνεστε πιο απόλυτος ή πιο επιλεκτικός;
«Γίνοµαι όλο και πιο απόµακρος. Ας πούµε, στο παρελθόν µπορεί να ήµουν ένας µοναχός
στο Αγιον Ορος, από αυτούς που µένουν στα µοναστήρια. Γιατί στο Αγιον Ορος, όπως
ξέρετε, υπάρχουν οι ασκητές και υπάρχουν και οι ερηµίτες. Αν λοιπόν πριν ήµουν απλώς
ασκητής, τώρα έχω προχωρήσει προς τον ερηµίτη». (γέλια)
Ο ερηµίτης συναντιέται µε την ευτυχία; Ο ερηµίτης επιζητεί την ευτυχία;
«Το ζητούµενο του ερηµίτη είναι η αναγνώριση της προσπάθειάς του, η ικανοποίησή του
µέσω αυτής της αναγνώρισης, νοµίζω. Ενα βραβείο όπως αυτό που πήρα εγώ µπορεί να
είναι µια απόδειξη αυτής της αναγνώρισης».
Σας έχει απασχολήσει η µετέπειτα εκµετάλλευση µιας λύσης ενός προβλήµατος
την οποία έχετε δώσει εσείς; Τι θα κάνατε αν αντιλαµβανόσασταν ότι η πιθανή δική
σας επιστηµονική ανακάλυψη χρησιµοποιείτο εναντίον του ανθρώπου;
«Αυτό που λέτε µπορεί να συµβεί µετά. Νοµίζω ότι ο µαθηµατικός είναι δύο βήµατα πριν».
Σύµφωνοι· αλλά αν αυτό το πράγµα το γνωρίζατε ως πιθανότητα να συµβεί µετά,
τι θα κάνατε; Θα συνεχίζατε την έρευνά σας;
«Νοµίζω ότι δεν µπορείς να σταµατήσεις την έρευνα. Αλλωστε ό,τι καταστρέφει τον
άνθρωπο, τον ευεργετεί. Η χρήση εναπόκειται στους ανθρώπους... Βέβαια, αν κάποιος
επιστήµονας ήταν σίγουρος ότι η όποια ανακάλυψή του θα είχε µόνο κακές συνέπειες για
τους ανθρώπους, τότε θα ήταν καλύτερα να µην επιχειρήσει την ολοκλήρωση των ερευνών
του. Ευτυχώς εµείς οι µαθηµατικοί είµαστε, νοµίζω, τόσο µακριά από όλα αυτά. Γιατί ο
κόσµος µας είναι περισσότερο ένας κόσµος ιδεών. Από εκεί και πέρα υπάρχει η προσέγγιση
µε τη φυσική πραγµατικότητα, οπότε µπαίνουµε πλέον στον χώρο των φυσικών επιστηµών
και µετά ακολουθεί η εφαρµογή. Στον 20ό αιώνα πάντως έχουµε δει επιστήµονες οι οποίοι
ήρθαν αντιµέτωποι µε αυτό το δίληµµα, διότι ασχολήθηκαν µε πράγµατα που έχουν να
κάνουν µε τις φυσικές επιστήµες από τη µία και µε την εφαρµογή τους από την άλλη. Ο
Τζον Γουίλερ, έχοντας ασχοληθεί µε την ατοµική ενέργεια και τα ατοµικά όπλα, οπωσδήποτε
θα βρέθηκε µπροστά σε αυτό το δίληµµα, το οποίο σίγουρα θα ήταν οδυνηρό γι' αυτόν.
Μιλάµε τώρα για µια διαφορετική εποχή, όπου υπήρχε κάποια απειλή».
Ολο αυτό τον καιρό στο εξωτερικό δεν σας ήρθε ποτέ η διάθεση να επιστρέψετε
πίσω στην Ελλάδα, να δουλέψετε, να κάνετε κάτι εδώ;
«Στα 21 µου, όταν γύρισα για ένα µικρό διάστηµα στην Ελλάδα, ήταν µια τέτοια εποχή.
Μόλις είχα τελειώσει τις σπουδές µου. Για την ακρίβεια, ένα χρόνο µετά. Αµέσως µόλις
τελείωσα το διδακτορικό πήγα για ένα χρόνο στην Καλιφόρνια και ύστερα ήρθα εδώ. Αλλά

αν θυµάµαι καλά επειδή είπαµε ότι όλα είναι υπό το πρίσµα του παρόντος ήταν µια εποχή
αντίδρασης προς την προηγούµενη, κατά την οποία ήµουν πλήρως αφοσιωµένος στη µελέτη.
Για µένα η Αµερική τότε ήταν ο παράδεισος, όλος αυτός ο µαγικός κόσµος που ως µικρό
παιδί στην Ελλάδα τον έβλεπα µόνο στα έργα. Στη συνέχεια όµως αντέδρασα, γιατί κάποια
στιγµή ανακάλυψα την Ελλάδα. Διάβαζα έλληνες συγγραφείς Καζαντζάκη, Οµηρο , άκουγα
νεοελληνική µουσική... Ολα αυτά έκαναν πολύ µεγάλη τη νοσταλγία. Ηταν τόσο µεγάλος ο
πόθος µου να γυρίσω στην Ελλάδα τότε, ώστε δεν αξιολόγησα σωστά το γεγονός ότι η
επιστροφή µου θα συνέβαινε κατά την περίοδο της δικτατορίας. Ηταν µια ατυχής συγκυρία
για µένα. Με την επιστροφή µου στην Ελλάδα αντιλήφθηκα αµέσως τη δραµατικότητα της
κατάστασης, που κορυφώθηκε στο Πολυτεχνείο... Ξανάφυγα και επανήλθα πια µε τη
µεταπολίτευση, για να κάνω το στρατιωτικό µου, το οποίο δεν το είχα κάνει ακόµη. Πάντως
η τότε σύζυγός µου που ήταν Αµερικανίδα µε αποµάκρυνε από την Ελλάδα για αρκετά
χρόνια ή µάλλον, για την ακρίβεια, αποµακρύνθηκα και µόνο όταν είχα πλέον ωριµάσει
είδα τα πράγµατα µε άλλη µατιά. Γιατί όταν είναι κανείς νέος τα βλέπει όλα ρόδινα και πάει
µε µεγάλη ευκολία από τη µία άποψη στην τελείως αντίθετη. Στην πορεία αρχίζεις και
µπαίνεις στο βάθος των πραγµάτων. Σήµερα βλέπω τα πράγµατα πολύ διαφορετικά. Εχω
αρχίσει, ας πούµε, ξανά την επαφή µου µε την Ελλάδα. Πολύ µεγάλο µέρος του χρόνου το
περνάω εδώ».
Θα µπορούσατε να συνεχίσετε την έρευνά σας ζώντας εδώ;
«Μα ένα µεγάλο µέρος της έρευνάς µου το κάνω ήδη εδώ».
Να σας το πω διαφορετικά. Τι παίζει µεγαλύτερο ρόλο σε αυτό που κάνετε; Το
χώµα όπου θα σπείρετε ή το πόσο καλός είναι ο σπόρος, οπότε να ανθίσει όπου και
αν τον σπείρετε;
«Κοιτάξτε, τώρα πια είµαι πλέον δηµιουργηµένος. Δηλαδή αυτή τη στιγµή µπορώ να
δουλέψω εξίσου καλά τόσο εδώ όσο και στην Αµερική. Απλώς χρειάζεται σε ορισµένα
χρονικά διαστήµατα να επιστρέφω, να ανακοινώνω, να κάνω κάποια επαφή µε τους άλλους
συναδέλφους. Πλέον όµως αυτά τα διαστήµατα µπορούν να είναι το ένα τέταρτο του
χρόνου µιας χρονιάς. Τα υπόλοιπα τρία τέταρτα µπορώ να βρίσκοµαι εδώ. Δεν υπάρχει
πρόβληµα. Ηδη πέντε µήνες τον χρόνο είµαι εδώ και επτά µήνες στην Αµερική. Αλλά
κάποιος ο οποίος ξεκινάει τώρα είναι µία άλλη περίπτωση, εντελώς διαφορετική. Τότε, ναι,
παίζει µεγάλο ρόλο το περιβάλλον το χώµα, όπως λέτε και εσείς και οι άνθρωποι που θα
βρεθούν γύρω του. Ο σπόρος θέλει καλό χώµα. Αν εγώ είχα µείνει εδώ, όσο καλός και αν
ήταν ο σπόρος µου, δεν θα άνθιζε, γιατί δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει χώµα κατάλληλο... Το
περιβάλλον είναι καθοριστικό όταν πρωτορίχνουµε τον σπόρο...».
Μελλοντικά θα µπορούσατε εσείς να δηµιουργήσετε ένα καλύτερο χώµα στην
Ελλάδα για να πιάνουν σπόροι καλοί και να µην πρέπει να αναζητήσουν αλλού την
τύχη τους;
«Νοµίζω ότι µελλοντικά σε κάποια φάση θα µπορούσα να κάνω κάτι εδώ. Το βλέπω καθαρά
ότι θα µπορούσα κάτι να κάνω. Οχι στα πλαίσια του Πανεπιστηµίου ή της Ακαδηµίας. Σε
κάτι τελείως διαφορετικό, το οποίο θα µπορούσε να είναι ένα Ινστιτούτο στη µορφή του
Ινστιτούτου Προκεχωρηµένων Σπουδών του Πρίνστον. Είναι κάτι το οποίο το ξέρω πολύ
καλά, έχω ιδίαν πείρα. Δεν εννοώ βέβαια ότι το φαντάζοµαι στο µέγεθος του Ινστιτούτου
του Πρίνστον, µιλάµε για πολύ µικρότερη κλίµακα».
Και τι ακριβώς θα σήµαινε αυτό;
«Θα σήµαινε ένα Ινστιτούτο Μαθηµατικών, το οποίο θα είχε µικρό αριθµό από µόνιµα µέλη,
το καθένα σε έναν καίριο κλάδο των µαθηµατικών, αλλά θα ήταν ανοιχτό και προς τις
εφαρµογές. Παράλληλα το φαντάζοµαι να έχει µη µόνιµες θέσεις και να φιλοξενεί πολύ
εξέχοντες επιστήµονες από το εξωτερικό προσωπικά νοµίζω ότι ξέρω περισσότερους από
τους µισούς. Γιατί τους έχω δει κατά καιρούς, έχω µιλήσει µαζί τους σε συνέδρια, µε τους
περισσότερους είµαστε φίλοι. Ηδη στο Πρίνστον, εκτός από αυτούς που ανέφερα, είναι και ο
φίλος µου ο Τζον Νας, ο οποίος θα έρθει και στην Ελλάδα. Στην απονοµή του βραβείου που
µου έδωσαν καθόταν δίπλα µου, γιατί δόθηκε και σε αυτόν ένα βραβείο, το βραβείο Steele,
το οποίο απονέµεται κάθε χρόνο για κάτι που είχε ξεχαστεί. Αυτός έπρεπε οπωσδήποτε να

έχει πάρει το Βôcher, αλλά δεν το πήρε, γιατί όταν ήταν να το πάρει είπαν: "Εχει αυτός
καιρό". Το ίδιο και για το µετάλλιο Φιλντ: "Εχει καιρό, θα το πάρει λίγο πιο αργά". Μετά
όµως έπαθε τη σχιζοφρένεια και για πολλά χρόνια έµεινε άρρωστος. Την αναγνώριση την
πήρε µόνο τα τελευταία χρόνια, όταν ο άνθρωπος ξαναβρήκε τα σύγκαλά του».
Πιστεύετε ότι τα λάθη είναι πηγή γνώσης για έναν άνθρωπο που ψάχνει να βρει το
σωστό; Τι είναι το λάθος; Είναι φως ή σκοτάδι;
«Υπάρχουν λάθη και λάθη. Υπάρχουν λάθη που διορθώνονται εύκολα, αλλά φαντάζοµαι ότι
εσείς εννοείτε αυτά που µας κρατάνε καθηλωµένους για πολύ καιρό. Αυτά, που είναι και τα
πιο ουσιαστικά, πιστεύω ότι οφείλονται σε ένα µπλοκάρισµα του µυαλού (mental block).
Είναι αυτά που µας υποδεικνύουν ότι πρέπει να αλλάξουµε τρόπο σκέψεως, διότι αυτό είναι
που µας οδηγεί στη λανθασµένη προσέγγιση ενός προβλήµατος. Ο τρόπος που
αντιµετωπίζουµε το πρόβληµα, µην µπορώντας προφανώς να δούµε κάποια σηµαντική
πτυχή του. Ξέρετε, αν πάρουµε λάθος δρόµο, συχνά χάνουµε και την επαφή µας µε το
φως...».
Τι είναι αυτό που κάνει τη µεγάλη διαφορά µεταξύ του κοινού επιστήµονα και του
µεγάλου επιστήµονα;
«Νοµίζω ότι οι µεγάλοι επιστήµονες συνδυάζουν τη διόραση και την απόδειξη βήµα βήµα
της λύσης ενός προβλήµατος. Ο Αρχιµήδης, ας πούµε, τα έχει και τα δύο, ο Νεύτων τα έχει
και τα δύο. Ο Αϊνστάιν έχει µόνο το ένα τη διόραση, όχι την απόδειξη , οπότε είναι
λιγότερο σηµαντικός. Ο Γκάους, πάλι, µου φαίνεται ότι έχει µόνο την απόδειξη. Οι
περισσότεροι θα έλεγαν ότι ο Οϊλερ, σαν τον Αϊνστάιν, έχει µόνο τη διόραση. Εγώ θα έλεγα
ότι έχει και κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα µια τέτοια άποψη δεν θα ήταν η επικρατούσα. Οι
κορυφαίοι πάντως είναι σίγουρα ο Νεύτων και ο Αρχιµήδης, επειδή διέθεταν και τα δύο
αυτά χαρακτηριστικά που προανέφερα».
Εσείς νιώθετε το µυαλό σας να διαφέρει από το µυαλό των δύο αυτών κορυφαίων
επιστηµόνων;
«Αυτοί κινούνται πλέον σε επίπεδα θεϊκά, είναι έξω από τα ανθρώπινα µέτρα. Και όµως ο
Νεύτων είχε πει: "Δεν ξέρω τι εικόνα δείχνω στον κόσµο, εµένα µου φαίνεται ότι ποτέ δεν
ήµουν τίποτε άλλο από ένα µικρό παιδί στην ακροθαλασσιά που κάθε τόσο έβρισκε ένα
βότσαλο και πετώντας το στον µεγάλο ωκεανό της αλήθειας ανακάλυπτε κάτι σπουδαίο».
Οταν κάποιος σαν εσάς βρεθεί µπροστά στην ανακάλυψη αυτών των µεγάλων
λύσεων, αποκτά άλλη αντίληψη για τον Θεό;
«Εµείς οι µαθηµατικοί µπορούµε να δούµε µόνο µία άποψη του Θεού, αυτή µέσω των
µαθηµατικών. Ισως οι φιλόσοφοι να βλέπουν και τις δύο πλευρές του Θεού, αλλά δεν τις
βλέπουν τόσο καλά όσο βλέπουµε εµείς τη µία. Εµείς βλέπουµε καλύτερα τη µία και οι
ποιητές πολύ καλά την άλλη. Οι φιλόσοφοι υποτίθεται ότι τις βλέπουν και τις δύο, αλλά
µάλλον πιο αµυδρά».
Μπορείτε να µου πείτε ποια πλευρά του Θεού βλέπετε εσείς;
«Για µένα ο Θεός είναι ο µουσικοσυνθέτης του Σύµπαντος... Αυτή η µεγάλη συµφωνία
αποτελεί έκφραση µιας τέλειας αρµονίας. Σας είπα όµως ότι µπορώ να διαβάσω και τον
Οµηρο και να αρχίσω να κλαίω τέτοια συγκίνηση µε πιάνει από τη θέα της άλλης πλευράς
του Θεού. Η µία όψη του Θεού κατοικεί στην αρχαία τραγωδία, στον Σαίξπηρ. Οχι ότι έχω
κάποιο ιδιαίτερο ταλέντο για να καταλάβω αυτό που λέω διαβάζοντας Ευριπίδη ή
Σαίξπηρ· απλώς το εισπράττω όπως όλοι οι άλλοι κοινοί άνθρωποι. Αποφεύγω βέβαια σε
µεγάλες δόσης αυτή την πλευρά του Θεού, γιατί όπως σας είπα µε βγάζει από τον δρόµο
µου... Τα µαθηµατικά είναι η ζωή µου, εκεί όπου έχω ταλέντο, και προσπαθώ να
συναντιέµαι µε αυτή την πλευρά του Θεού. Μέσω των µαθηµατικών, όπου έχω κάποια
ιδιαιτερότητα σε σχέση µε τον µέσο άνθρωπο, αυτό που µπορώ να κάνω είναι προσεγγίζω
αυτή την αρµονία που αντιπροσωπεύει την ύπαρξη του Θεού».

Η στιγµή που συλλαµβάνετε τη λύση ενός προβλήµατος είναι µια στιγµή
επικοινωνίας µε τον Θεό;
«Οπωσδήποτε, διότι είναι ασφαλώς µια ενόραση. Θυµάµαι πολλές τέτοιες στιγµές. Μια
τέτοια στιγµή συνάντησής µου µε τον Θεό είναι όταν ανακάλυψα "το αναλλοίωτο στο
άπειρο"! Σκέφτηκα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο αφηρηµένο, κάτι το οποίο ανήκει εντελώς
στον κόσµο των ιδεών, να είναι άµεσα συνδεδεµένο µε κάτι που είναι µπροστά στα µάτια
µου; Αυτές όµως οι ανακαλύψεις µπροστά στις ανακαλύψεις των µεγάλων δεν είναι τίποτε».
Αρα ο Νεύτωνας και ο Αρχιµήδης είχαν συνεχή επικοινωνία µε τον Θεό, έτσι;
«Οπωσδήποτε. Εγώ νοµίζω ότι υπάρχει µόνο η θεία χάρις, η οποία σου αποκαλύπτει κάτι.
Κανείς δεν ανακάλυψε κάτι που να µην υπήρχε. Φευγαλέα ίσως βλέπεις περισσότερα
πράγµατα. Στην προσπάθεια όµως να τα κάνεις συγκεκριµένα, πολλά σου ξεφεύγουν και
µένεις τελικά µε λιγότερα».
Ποιον θεωρείτε σηµαντικότερο; Τον Χόκινγκ ή τον Πενρόουζ;
«Τον Πενρόουζ».
Τότε γιατί είναι περισσότερο διάσηµος ο Χόκινγκ;
«Διάσηµος σε ποιους; Εχει σηµασία πού και γιατί είσαι διάσηµος... Η επιστηµονική
κοινότητα το ξέρει ότι ο Πενρόουζ, που είναι σήµερα 69 ετών, είναι ο πλέον σηµαντικός
στον τοµέα του... Ο Χόκινγκ νοµίζω ότι είναι διάσηµος στον πολύ κόσµο που δεν ξέρει ή
δεν µπορεί να ανακαλύψει το βάρος της επιστηµονικής εργασίας του... Είναι τόσο διάσηµος
όχι για το έργο του όσο επειδή έχει αυτό το πρόβληµα της αναπηρίας».
Η εµµονή είναι καλός αγωγός που οδηγεί στη λύση;
«Η εµµονή σε κάνει να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο. Σου αποδεικνύει δηλαδή ολοένα
και περισσότερο ότι υπάρχει ο τοίχος. (γέλια) Σου ενισχύει τη βεβαιότητα ότι εδώ υπάρχει
δυσκολία πρόσβασης. Είναι όµως αναγκαία προϋπόθεση η εµµονή και η συγκέντρωση στην
εµµονή, για να υπάρξει η επίλυση. Η διόραση µπορεί να συµβεί όταν είναι κανείς σ' αυτή τη
κατάσταση πλέον. Και τότε εµφανίζεται αβίαστα εντελώς κάτι σαν θεία χάρις. Είναι σαν να
σου λέει ο Θεός από ψηλά: "Αντε δες κι εσύ κάτι παραπάνω, γιατί αρκετά παιδεύτηκες για
να δεις"... Αυτά. Νοµίζω ότι αρκετά είπαµε». (γέλια)
Σας ευχαριστώ...
«Κι εγώ».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
*Ο Δηµήτρης Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1953. * Ηταν ακόµη µαθητής της Β'
Λυκείου όταν οι «µαθηµατικές» ανησυχίες του τον οδήγησαν στο Πανεπιστήµιο του
Πρίνστον στις ΗΠΑ. Το 1970, σε ηλικία µόλις 18 χρόνων, θα πάρει µάστερ φυσικής. * Πολύ
σύντοµα θα έρθει και το διδακτορικό στον ίδιο κλάδο, το οποίο θα αποτελέσει το εφαλτήριο
µιας λαµπρής πορείας. * Το 1971 ο Δηµήτρης Χριστοδούλου γίνεται υπότροφος ερευνητής
στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνιας και ένα χρόνο αργότερα καθηγητής στο
Πανεπιστήµιο Αθηνών και επισκέπτης ερευνητής στο CERN της Γενεύης. * Το 1974 αποκτά
τη θέση τού επισκέπτη ερευνητή και στο Διεθνές Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής στην
Τεργέστη, καθώς επίσης και στο Ινστιτούτο Max Planck του Μονάχου. * Η επιστηµονική
σταδιοδροµία του συνεχίζεται στο περιώνυµο Μαθηµατικό Ινστιτούτο Courant, του
Πανεπιστηµίου της Νέας Υόρκης, όπου παίρνει τη θέση του έκτακτου µέλους. * Επειτα από
σηµαντική εργασία και σε άλλα πανεπιστήµια θα επιστρέψει το 1988 στο Ινστιτούτο Courant,
αυτή τη φορά στη θέση του τακτικού καθηγητή. * Από τότε τα επιτεύγµατα του Δηµήτρη
Χριστοδούλου στη θεωρία των µερικών διαφορικών εξισώσεων, της διαφορικής γεωµετρίας,
της θεωρίας της γενικής σχετικότητας, των εξισώσεων του Αϊνστάιν, καθώς και της

µηχανικής των στερεών έχουν υπάρξει ρηξικέλευθα. * Το 1992 εξελέγη τακτικός καθηγητής
στο Μαθηµατικό Τµήµα του Πανεπιστηµίου του Πρίνστον και τον Ιούνιο του 1993 τιµήθηκε
µε το βραβείο MacArthur βραβείο που απονέµεται ετησίως σε διεθνείς προσωπικότητες των
επιστηµών και των τεχνών που προτίµησαν να παραµείνουν εκτός «επιστηµονικού»
κατεστηµένου.
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