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Εισαγωγή
Ευχαριστώ τον παλιό µου µαθητή Γ. Παπάζογλου για την πρόσκληση στις
εκδηλώσεις του Κολεγίου για την Ηµέρα Επαγγελµατικής Ενηµέρωσης. Οι δεσµοί µε
το Κολέγιο είναι παλιοί αφού ο γιός µου είναι απόφοιτός του και εκτός του Γιώργου,
οι συνάδελφοι Γ. Πέρρος και Κ. Κασάπης είναι παλιοί φίλοι και συνεργάτες.
Θα σας µιλήσω για ‘τα Μαθηµατικά στην Ελλάδα του σήµερα’. Ίσως ο τίτλος να
είναι αρκετά αισιόδοξος για µια εικοσάλεπτη εισήγηση, αλλά ας δούµε τι µπορούµε
να πούµε για τα Μαθηµατικά.
Θα ξεχωρίσω τρία σηµαντικά τους στάδια:
• την παραγωγή τους, την παραγωγή δηλαδή νέων Θεωρηµάτων και θεωριών. Αυτή
είναι η δουλειά των ερευνητών.
• Την εφαρµογή τους. Αυτή είναι δουλειά περισσοτέρων ειδικοτήτων όπως οι
Φυσικοί, οι Μηχανικοί, οι Οικονοµολόγοι, οι Πληροφορικάριοι και άλλοι.
• Την διδασκαλία τους σε διάφορα επίπεδα.
Την διδασκαλία των Μαθηµατικών στις δύο πρώτες βαθµίδες της εκπαίδευσης την
ξέρετε καλύτερα από µένα αφού την ζείτε µέχρι και σήµερα, ενώ για µένα η
αντίστοιχη εµπειρία είναι µια πολύ µακρυνή ανάµνηση. Τη διδασκαλία τους στην
τριτοβάθµια εκπαίδευση θα την γνωρίσετε σύντοµα και την αφήνω σαν έκπληξη.
Έτσι µένει να µιλήσω για την έρευνα στα Μαθηµατικά, αφού η εφαρµογή τους όπως
ήδη είπα είναι έργο άλλων ειδικοτήτων.

Η έρευνα στα Μαθηµατικά
Θα ξεκινήσω µε ένα πρωταρχικό ερώτηµα: Ποιός θέτει και πώς τίθενται τα
ερωτήµατα που η απάντησή τους είναι τα νέα Θεωρήµατα ή ακόµη καλύτερα σε
σπάνιες περιπτώσεις (happy few λένε οι Αγγλοσάξωνες) οι νέες Θεωρίες;
Οι µεγάλες Εικασίες
Θ’ αρχίσω µε τα “µεγάλα και τα υψηλά”. Όπως ξέρουµε σχεδόν όλοι, υπάρχουν
διάσηµα και άλυτα προβλήµατα που παιδεύουν τους µαθηµατικούς για χρόνια και
αιώνες. Το αρχαιότερο, και ίσως το δυσκολότερο, είναι αυτό που αναφέρεται στην
κατανοµή των πρώτων αριθµών που είναι γνωστό από την Ελληνική αρχαιότητα και
αποτελεί πλέον πρόκληση για τις δυνατότητες του ανθρώπινου µυαλού. Η σύγχρονη
εκδοχή του προβλήµατος είναι γνωστή και ως εικασία του Riemann και είναι ήδη
πάνω από 250 χρόνων!!
Άλλα διάσηµα προβλήµατα είναι αυτό του Fermat (ισχύει η γενίκευση του
Πυθαγορείου θεωρήµατος;) που λύθηκε πριν µερικά χρόνια και η εικασία του
Poincaré που ο Pelerman διατείνεται πως έλυσε. Όµως, εδώ και δύο χρόνια οι ειδικοί
δεν έχουν πεισθεί ακόµα για την ορθότητα της λύσης του παρ’ όλο που όλοι
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αναγνωρίζουν πως οι µέθοδοί του και τα εργαλεία του έφεραν επαναστατικές
καινοτοµίες στην διαφορική γεωµετρία.
Εδώ θέλω να σταθώ και να τονίσω πως στην προσπάθεια να λυθούν τα παλιά
προβλήµατα, εισάγονται νέα ερωτήµατα, που η επίλυσή τους απαιτεί νέα εργαλεία
και µεθόδους, που ανανεώνουν τις υπάρχουσες θεωρίες, τις κατευθύνουν σε νέους
δρόµους ή τις συνδέουν µε άλλες υπάρχουσες θεωρίες µε τρόπο πρωτόγνωρο.

Μπορούµε να ακούσουµε το σχήµα ενός τυµπάνου;
Θα φύγω από την γενικότητα των µεγάλων εικασιών και θα περιοριστώ σε ένα
περιβάλλον προβληµάτων που συνδέονται άµεσα µε την δική µου έρευνα. Το γενικό
ερώτηµα είναι παλιό και διατυπώθηκε πολύ εύστοχα από τον Kac το 1970:
Μπορούµε να ακούσουµε το σχήµα ενός τυµπάνου;
Δηλαδή, ακούγοντας το τύµπανο (ή καλύτερα τους θεµελιώδεις τόνους του
τυµπάνου), τι µπορούµε να καταλάβουµε από τα γεωµετρικά του µεγέθη; Από το
1900 περίπου, ξέρουµε ότι µπορούµε ν’ ‘ακούσουµε’ το εµβαδόν του και το µήκος της
περιφερείας του.
Φτάσαµε στο αποτέλεσµα αυτό µελετώντας το φαινόµενο της διάχυσης της
θερµότητας στο τύµπανό µας. Η διάχυση της θερµότητας είναι ένα από τα θεµελιώδη
προβλήµατα των Μαθηµατικών και καλό είναι να δούµε λίγο την ιστορία της.
Ας υποθέσουµε λοιπόν ότι ζούµε σ’ ένα δισδιάστατο κόσµο, οπότε η Γή θα ήταν
ένας µεγάλος επίπεδος δίσκος. Ενδιαφερόµαστε να γνωρίσουµε την διάχυση της
θερµότητας ή την διάδοση των κυµάτων. Αν γνωρίζουµε τα φαινόµενα αυτά και τους
νόµους που τα διέπουν, τότε µπορούµε να απαντήσουµε σε πληθώρα ερωτηµάτων,
άλλα καθαρής µαθηµατικής φύσεως και άλλα µε µεγάλη συνάφεια µε την Φυσική.
Ένα από τα διάσηµα προβλήµατα που απαντήθηκαν µ’ αυτό τον τρόπο είναι η
χαοτική κίνηση ενός ελεύθερου ηλεκτρονίου. Αυτά τα προβλήµατα και για την
περίπτωση του δίσκου, άρχισαν να αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά από τον Fourier
την εποχή της µεγάλης Γαλλικής Επανάστασης και απαντήθηκαν οριστικά µέσα στον
19ο αιώνα.
Αν όµως παραµορφώσουµε την επίπεδη και πάντα δισδιάστατη Γή δηµιουργώντας
βουνά και πυθµένες ωκεανών, τι γίνεται; Μπορούµε πάντα να βρούµε τους νόµους
που διέπουν την διάχυση της θερµότητας σ’ αυτήν την νέα γεωµετρική
πραγµατικότητα; Κι’ ακόµα χειρότερα! Αν κάποιος (θεός) τεντώσει τον
παραµορφωµένο γήινο δίσκο και τον κάνει άπειρο παραµορφώνοντάς συνεχώς, τι
γίνεται;
Εδώ τα πράγµατα είναι δύσκολα και ο λόγος είναι απλός. Όλα τα εργαλεία και οι
τεχνικές που είχαν αναπτυχθεί για να αντιµετωπισθεί η περίπτωση του επίπεδου
δίσκου δεν έχουν καµµία ισχύ για τον παραµορφωµένο και ακόµα χειρότερα για τον
άπειρο και παραµορφωµένο. Από ένα επίπεδο σύµπαν περάσαµε πλέον σε ένα
καµπυλωµένο. Έπρεπε λοιπόν να αναπτυχθούν νέες θεωρίες για να αντιµετωπιστούν
τα παλιά αυτά προβλήµατα στο νέο τους γεωµετρικό πλαίσιο. Έγιναν πολλά
πειράµατα. Τα µοντέλα µας, η σφαίρα και ο υπερβολικός χώρος, ενώ µας κούρασαν
αρκετά, έδωσαν απλώς το περίγραµµα µέσα στο οποίο έπρεπε να κινηθούµε αλλά όχι
και τον δρόµο που θα µας έδινε απαντήσεις στις γενικές καταστάσεις. Σ’ αυτά τα
πειράµατα χρωστούµε και την ανακάλυψη της στενής σύνδεσης Πιθανοτήτων και
Ανάλυσης, την σύνδεση δηλαδή ντετερµινιστικών φαινοµένων µε µή ντετερµινιστικές
µεθόδους, καταστάσεις που συνήθως εξάπτουν την φαντασία των φίλων Φιλοσόφων.
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Όταν επιτέλους ευρέθη η άκρη, για τις Γεωµετρικές καταστάσεις από τον Yau και
από τον Βαρόπουλο για τις οµάδες, εγώ βρισκόµουν ήδη στην Θεσσαλονίκη. Είχε
συµπληρωθεί ήδη χρόνος που προσπαθούσα να µπώ σ’ αυτόν τον κύκλο των ιδεών.
Όµως τα πράγµατα δεν ήταν εύκολα. Έπρεπε να παρακολουθώ το κτίσιµο της νέας
θεωρίας µόνος, ενώ στο Παρίσι τα µέλη της υπόλοιπης οµάδας παρακολουθούσαν το
Σεµινάριο όπου παρουσιάζονταν οι εξελίξεις της θεωρίας και οι τεχνικές που
αναπτύσσονταν, ενώ συγχρόνως ετίθεντο τα νέα προβλήµατα που έπρεπε να λυθούν
για να συµπληρωθεί το παζλ. Όλα έπρεπε να γίνουν γρήγορα ώστε να µην τα
προλάβουν άλλοι. Έτσι κι’ έγινε. Από το 85 µέχρι τις αρχές του 90 είχε συµπληρωθεί
το πρώτο και ίσως το σηµαντικότερο στάδιό της.

Η καθηµερινότητα του ερευνητή (σε πρώτο πρόσωπο)
Για να ανταπεξέλθει κάποιος σε τέτοιου είδους καταστάσεις και να ενσωµατωθεί
στην οµάδα χρειάζονται ορισµένα πράγµατα. Πρώτα απ’ όλα ψυχραιµία. Δεύτερον,
σκληρή δουλειά και τρίτον δικές σου ιδέες. Αυτές θα σου εξασφαλίσουν ένα είδος
ασυλίας και θα σου επιτρέψουν να δουλέψεις χωρίς να αισθάνεσαι πίσω σου την
καυτή ανάσα του ανταγωνιστή σου. Τα αντεπιστέλοντα µέλη ερευνητικών οµάδων
όπως ήµουν εγώ, δεν έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν σε ‘τρέχοντα’ θέµατα.
Αυτά τα κοιτάζουν οι προσκείµενοι, που πρώτοι τα αντιλαµβάνονται και είναι
κάτοχοι των εν εξελίξει τεχνικών για να τα διαπραγµατευτούν.
Η ιδέα όµως είναι ένα µυστηριώδες προϊόν ενοράσεως και δυστυχώς δεν έρχεται
κατά παραγγελία ούτε πουλιέται πουθενά. Για να φτάσει εκείνη η ευλογηµένη στιγµή,
αν κάποτε φτάσει, προηγούνται πολλά. Πρέπει να καταλάβεις το πρόβληµα και το
περιβάλλον του. Να δοκιµάσεις στρατηγικές για την επίλυσή του. Έπειτα ξαπλώνεις
ώρες αµίλητος στον καναπέ µε την στιφή γεύση της απογοήτευσης στα χείλη και
προσπαθείς να καταλάβεις γιατί η κοπιώδης προσπάθεια των τελευταίων εβδοµάδων
απέτυχε πάλι. Σηµειώνεις που σπάζει το πράγµα για να το αποφύγεις στην νέα
προσπάθεια. Οι λογαριασµοί µερικές φορές είναι τροµακτικοί και πιθανότατα θα
ξαναπέσεις σ’ άλλους, το ίδιο εξοντωτικούς. Ξυπνώ πρωί και στις εξήµισυ είµαι στο
µπαλκόνι µε καφέ, µολύβι και χαρτί. Μέχρι να πιάσει η ζέστη και να ζητήσω την
δροσιά του αιρκοντίσιον. Μέχρι το βράδυ. Και την επόµενη πάλι τα ίδια. Άν η Πόλυ
ήταν άλλη θα µε είχε πετάξει έξω εδώ και καιρό, όπως έγινε και γίνεται σε πληθώρα
οµοτέχνων. Ευτυχώς, εδώ στάθηκα τυχερός.
Πάλι καναπές και στιφή γεύση. Αφήνω το µυαλό να ξεστρατήσει. Ας ασχοληθώ µε
κάτι άλλο. Τότε, φαίνεται, πως στο πίσω µέρος του µυαλού αρχίζει µια άλλη
επεξεργασία του προβλήµατος. Υπόγεια. Και µερικές φορές, σε ώρα ανύποπτη, έχεις
µια νέα ιδέα που λύνει το µυστήριο. Άλλες φορές έρχεται γρήγορα, πριν ακόµα
καταλαγιάσει η προσπάθεια, κι’ άλλες µετά από µήνες. Πάντα της δίνω ένα όνοµα,
που την προσδιορίζει. Η ιδέα της ‘µπουγάτσας’, του ‘καναπέ’ ή του ‘Champions
League’. Όποιο και νάναι το όνοµα της, πέφτει σαν ευλογία. Η θολούρα ξεκαθαρίζει,
οι λογαριασµοί γίνονται αγόγγιστα και κάθε κίνηση συµφωνεί και δένει αρµονικά µε
την προηγούµενη. Όλα φαίνεται πως υπακούουν σε µια κρυµµένη επιταγή.
Αυτή είναι η καθηµερινότητα ενός ερευνητή στα Μαθηµατικά. Ή τουλάχιστον,
έτσι την βίωσα αρκετές φορές τα είκοσιπέντε χρόνια που προσπαθώ να αποδείξω
κάποιο θεώρηµα. Η κατάσταση µυρίζει ιδρώτα και οι αγωνίες είναι πολλές. Ίσως
είναι και µιά από τις αιτίες που στον κλάδο µας κυκλοφορούν πολλοί σφυριγµένοι.
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Την κατάσταση αυτή επισηµαίνει και ο µεγάλος Κ. Π. Καβάφης στο ποίηµά του,
‘Σοφοί δε Προσιόντων’:
Εκ των µελλόντων οι σοφοί τα προσερχόµενα αντιλαµβάνονται.
Η ακοή αυτών κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών ταράττεται
Η µυστική βοή έρχεται των πλησιαζόντων γεγονότων
Και την προσέχουν οι ευλαβείς.
Είναι σ’ εκείνο το
‘κάποτε εν ώραις σοβαρών σπουδών’
που ήθελα να επιµείνω.
Οι σοφοί, που εγώ τουλάχιστον γνώρισα, αγωνίζονται µε την ένταση που σας
διηγήθηκα παραπάνω. Και κάποτε....
Αδιάψευστος µάρτυρας µου είναι και το σχετικό ανέκδοτο που κυκλοφορεί για τον
J.P. Serres, έναν από τους µεγαλύτερους Μαθηµατικούς του 20ου αιώνα. Ο Serres
λοιπόν, καλλιεργούσε τον µύθο του ιδιοφυούς επιστήµονα που ασχολείται ελάχιστα
µε το αντικείµενό του και που ότι κάνει είναι προϊόν επνεύσεως και αστείρευτου
ταλέντου. Κυκλοφορεί στις µαθηµατικές συναθροίσεις µε µια εφηµερίδα υπό µάλης
την οποία πολλές φορές διαβάζει κατά την διάρκεια των διαλέξεων. Όταν µάλιστα
κάποτε ρωτήθηκε πότε και πόσο ασχολείται µε τα Μαθηµατικά, η απάντηση ήταν
‘λίγο και σχεδόν ποτέ’. Όταν όµως έγινε η ίδια ερώτηση στην γυναίκα του, η
απάντηση ήταν ‘Πάντα! Δεν ασχολείται µε τίποτε άλλο’.
Δύο ερωτήµατα
Θα τελειώσω δύο ερωτήµατα.
1. Προς τι αυτού του είδους τα αφηρηµένα και θεωρητικά Μαθηµατικά; Έχουν κάποια
ελπίδα εφαρµογής;
Η απάντηση δεν µπορεί να είναι καταφατική ή αρνητική. Το παράδειγµα που
ακολουθεί είναι άκρως διαφωτιστικό. Ήδη οι αρχαίοι Έλληνες έθεσαν το περίφηµο
ισοπεριµετρικό πρόβληµα:
Ποιά από τις κλειστές καµπύλες µήκους 1, περιέχει το µεγαλύτερο εµβαδόν;
Και ήξεραν και την απάντηση. Ο κύκλος! Το αποτέλεσµα αυτό αποδείχτηκε το 1860
και µάλιστα το1985 ο Βαρόπουλος έδειξε ότι έχει άµεση σχέση µε την διάδοση της
θερµότητας! Λίγο πριν, είχε χρησιµοποιηθεί για να υπολογίσουµε την ενέργεια που
απαιτείται για να κρατιέται το µοναδικό ηλεκρτόνιο του υδρογόνου σε τροχιά γύρω
από τον πυρήνα του.
2. Ποιά άραγε είναι η ανταµοιβή του ερευνητή για όλες αυτές τις προσπάθειες και τις
θυσίες;
Θα απαντήσω πάλι µετα λόγια του Καβάφη. Η εύρευνα στα Μαθηµατικά δεν
προσφέρει ‘Σατραπείες’ και τέτοια. Μερικές φορές, λίγα δύσκολα ‘εύγε’ και η
εκτίµηση των συναδέλφων και µαθητών του δίνουν κουράγιο.
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Η έρευνα στην Ελλάδα του σήµερα
Στη τελευταία αυτή παράγραφο θα προσπαθήσω να παρουσιάσω την έρευνα στα
µαθηµατικά που γίνεται στην Ελλάδα. Έτσι υπερασπίζεται και η διδασκαλία, αφού
είναι από παλιά γνωστό ότι η ποιότητα της διδασκαλίας στα Πανεπιστήµια ακολουθεί
την έρευνα σαν σκιά.
Τα πράγµατα για τα Μαθηµατικά στην Ελλάδα άρχισαν να γυρίζουν στα τέλη της
δεκαετίας του 70. Τότε ολοκληρώνεται η αποχώρηση της παλιάς φρουράς των
καθηγητών. Η δίνη και τα απόνερα της µεταπολίτευσης, δεν εµπόδισαν ορισµένους
από τους νέους καθηγητές να συγκροτήσουν ερευνητικές οµάδες ή να σπρώξουν τους
καλούς φοιτητές για µεταπτυχιακά στο εξωτερικό. Το 77 αρχίζει να λειτουργεί το
Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Μαθηµατικό στο Ηράκλειο κτίζεται πάνω σε στέρεες
βάσεις. Εξ άλλου, την δεκαετία του 70 η αίγλη των ειδικοτήτων του Πολυτεχνείου
είχε πια ξεθωριάσει. Είχαµε πιο πολλούς µηχανικούς απ’ ότι χρειαζόµασταν. Έτσι τα
Πολυτεχνεία σταµάτησαν να απορροφούν όλο τον αφρό και γνήσια ταλέντα είχαν
πλέον σαν πρώτη επιλογή τις βασικές επιστήµες. Μάλιστα είχαµε και µερικές
θεαµατικές επιστροφές. Μερικοί από τους πιο εκλεκτούς µας συνάδελφους είναι
απόφοιτοι πολυτεχνείων που βρήκαν τον δρόµο τους στα µαθηµατικά.
Η προσπάθεια αυτή απέδωσε και σήµερα στην χώρα µας υπάρχουν πολλοί
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι που είναι και δραστήριοι ερευνητές. Η έρευνα που γίνεται
είναι σοβαρή και δεν έχει τον περιστασιακό χαρακτήρα του παρελθόντος. Την
ποιότητα αυτή την πιστοποιεί η παρουσία των ερευνητών των Ελληνικών
πανεπιστηµίων σε όλα ανεξαιρέτως τα καλά περιοδικά του εξωτερικού και µάλιστα
µε ικανό αριθµό άρθρων. Ενδεικτικά αναφέρω µόνο δύο περιπτώσεις. Την πενταετία
1997-2001, εµφανίστηκαν 12 άρθρα στο Mathematical Proceedings of the Cambridge
Philosophical Society, (δες τον cumulative index to volumes 121-130, στον τόµο 131,
τεύχος 3, Νοεµ. 2001) και 13 στο περιοδικό της Αµερικάνικης Μαθηµατικής
Εταιρίας Transactions of the American Mathematical Society την πενταετία 19962000, (δες τους author index of the volumes 348-352 of the TAMS). Εδώ πρέπει να
επισηµάνουµε ότι τα µαθηµατικά είναι σκληρή επιστήµη και δεν επιτρέπει την
µαζική παραγωγή άρθρων. Ένα µαθηµατικό πρόβληµα για να λυθεί απαιτεί
πρωτότυπες ιδέες, παιδεία, προσήλωση (πολλές φορές σχεδόν απόλυτη), κόπο και
χρόνο. Αλλιώς δεν είναι ενδιαφέρον. Αυτή η κατάσταση είναι που κάνει τους
µαθηµατικούς να φαίνονται πως ‘ζουν στον κόσµο τους’ για να χρησιµοποιήσω µια
προσφιλή έκφραση των φοιτητών µας.

Μια πιο προσεκτική µατιά θα δείξει ότι ένα ποσοστό της έρευνας αυτής, γίνεται
σε γνωστικά πεδία υψηλού ενδιαφέροντος και κατά συνέπεια ανταγωνιστικά και
δύσκολα. Τα λεγόµενα σκληρά Μαθηµατικά έκαναν την εµφάνιση τους και στην
Ελλάδα και ίσως άρχισαν να εγκλιµατίζονται. Η άνεση του περιθωρίου και των
µετόπισθεν, φαίνεται πως δεν είναι πια στις προτιµήσεις αρκετών Μαθηµατικών. Και
όλα αυτά χωρίς σχεδόν καµία ενίσχυση από ερευνητικά κονδύλια αφού η βασική
έρευνα δεν πριµοδοτείται στην χώρα µας, όπως πολύ σωστά επισηµαίνει και η
Καθηµερινή. Φαίνεται πως οι πιο πολλοί κάνουν Μαθηµατικά για την ψυχή τους
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για να θυµηθώ τον φίλο και συνάδελφο Μ.Πετράκη.
Θα τελειώσω αναφέροντας µια παλιά, αλλά πάντα επίκαιρη, συζήτηση που είχα µε
τον αείµνηστο Στέλιο Πηχωρίδη, τον άνθρωπο µε την σηµαντικότερη ίσως
συνεισφορά στην προσπάθεια αναγέννησης της Μαθηµατικής παιδείας στον τόπο
µας. ‘Η Ελλάδα δεν είναι µητροπολιτική χώρα. Δεν µπορεί να αναπτύξει έρευνα και
τεχνολογίες αιχµής σε όλους τους τοµείς. Ας δούµε τις ανάγκες και τις δυνατότητες
µας και ας κινηθούµε ανάλογα. Όµως, σε ένα ή δύο τοµείς, µπορούµε να είµαστε
πολύ ψηλά, χωρίς µάλιστα µεγάλες δαπάνες. Θα είναι πολλαπλά χρήσιµο. Δεν ξέρω
ποιον θα επιλέξουν. Θα είναι τα Μαθηµατικά, η Φιλοσοφία, η Φιλολογία,
Αρχαιλογία; Δεν ξέρω. Δεν είναι όµως σωστό οι έγκυρες εκδόσεις των αρχαίων να
είναι της Οξφόρδης, της Λειψίας ή του Παρισιού’.

Θεσσαλονίκη 26.03.05

