ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ είναι…
Τα µαθηµατικά είναι µια επιστήµη που δεν δηµιουργεί πολύ φασαρία γύρω της. Δεν
χρειάζεται εργαστήρια και ακριβά µηχανήµατα, ούτε πειραµατόζωα, ούτε κοστίζει πολύ η
έρευνα. Χρειάζεται µόνο χαρτί, µολύβι, βιβλίο και ένα ανθρώπινο νου µε αρκετή όρεξη. Η
στενή σύνδεση των µαθηµατικών µε τη φιλοσοφία(µόνο στα τέλη του 18ου αιώνα τα
µαθηµατικά ως επιστήµη αποσπάστηκαν εντελώς) ειδικά στα θεωρητικά µαθηµατικά, πολλές
φορές αφήνει τον αναγνώστη µαθηµατικών θεµάτων, άφωνο.
Υπάρχει µεγάλη πιθανότητα όταν δεν αντιλαµβάνοµαστε µια µαθηµατική έννοια να
χρησιµοποιουµε την ερώτηση "πού χρησιµεύει αυτό;" σαν άλλοθι. Δηλαδή αν δεν πρόκειται
να το χρησιµοποιήσουµε γιατί να το κατανοήσουµε;
Ωστόσο δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να πειστούµε ότι τα µαθηµατικά βρίσκονται παντού, και
ότι σαν παγκόσµια γλώσσα συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του κόσµου που µας
περιβάλλει. Μερικά παραδείγµατα πάντα υπάρχουν. Αυτό που πρέπει περισσότερο να
χωνέψουµε ειναι ότι η µεγαλύτερη χρησιµότητα των µαθηµατικών είναι η απαραίτητη βοήθεια
που προσφέρουν στο να κατανοήσει κάποιος τη λειτουργία εκείνων των γνώσεων τελικά που
θα χρησιµοποιήσει και που ίσως να µην έχουν καµία σχέση µε τη συγκεκριµένη αφηρηµένη
έννοια από την οποία εκπορεύονται. Πολλοι ούτως ή άλλως πιστεύουν ότι τα µαθηµατικά
είναι ένα σκοτεινό δωµάτιο.
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Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια
Τα Μαθηµατικά συχνά ορίζονται ως η µελέτη των ποσοτήτων, των δοµών,
των µεταβολών και του χώρου. Κατά τη σύγχρονη επίσηµη άποψη τα
µαθηµατικά είναι η έρευνα των αξιωµατικά θεµελιωµένων αφηρηµένων
δοµών χρησιµοποιώντας τη λογική και τη µαθηµατική σηµειολογία.
Αυτές οι συγκεκριµένες δοµές που ερευνώνται συχνά έλκουν την προέλευσή
τους από τις φυσικές επιστήµες, συνηθέστερα από την φυσική, αλλά οι
µαθηµατικοί επίσης ορίζουν και ερευνούν δοµές για λόγους καθαρά
εσωτερικούς στα µαθηµατικά, επειδή οι δοµές αυτές µπορούν να παρέχουν,
παραδείγµατος χάριν, µια ενοποιητική γενίκευση για διάφορα υποπεδία, ή ένα
χρήσιµο εργαλείο για τον λογισµό. Τελικά, πολλοί µαθηµατικοί µελετούν τους
τοµείς που µελετούν για καθαρά αισθητικούς λόγους, αντιµετωπίζοντας τα
µαθηµατικά ως µια µορφή τέχνης περισσότερο παρά ως µια πρακτική ή
εφαρµοσµένη επιστήµη.
Η λέξη προέρχεται από τον (αρχαίο) πληθυντικό τού ουδετέρου τού επιθέτου
µαθηµατικός < µαθηµα < µανθάνω, µαθαίνω, αποκτώ γνώσεις, γνώση,
παιδεία, πείρα, εµπειρία
Ο Μπέρτραντ Ράσσελ (Bertrand Russell) έλεγε:
Τα Μαθηµατικά µπορούν να οριστούν ως εκείνο το γνωστικό αντικείµενο στο
οποίο δεν ξέρουµε ποτέ ούτε για τι πράγµα µιλάµε ούτε αν αυτό που λέµε
είναι αληθές.
Αυτό εξηγεί γιατί ο Τζον φον Νόιµαν (John Von Neumann) είπε κάποτε:

Στα Μαθηµατικά δεν καταλαβαίνουµε πράγµατα. Απλώς τα χρησιµοποιούµε.
Από συνέντευξη του Δηµήτρη Χριστοδούλου, έναν από τους
σπουδαιότερους θεωρητικούς του κόσµου
— Tι είναι τα Mαθηµατικά; Eίναι µόνο εξισώσεις και αριθµοί;

— O Aριστοτέλης υποστήριζε ότι η φιλοσοφία έχει δύο µέρη, το θεωρητικό και
το πρακτικό. Tο θεωρητικό έχει τρεις κατευθύνσεις, το πεδίο της µεταφυσικής,
τα Mαθηµατικά και τη Φυσική. Tην εποχή δηλαδή του Aριστοτέλη φιλοσοφία
σήµαινε το σύνολο της ανθρώπινης σκέψεως. Eποµένως, τα Mαθηµατικά
είναι και φιλοσοφία. Aν επιχειρήσουµε όµως να δώσουµε έναν πιο
συγκεκριµένο ορισµό είναι, κυρίως, η επιστήµη των δοµών. Kαι οι δοµές αυτές
ανακαλύπτονται. Πιστεύω, δηλαδή, ότι οι µαθηµατικοί που ερευνούν δεν
εφευρίσκουν τίποτα, ότι όλα προϋπάρχουν και απλώς ανακαλύπτονται στο
πέρασµα των χρόνων. Eίναι επίσης η κατ’ εξοχήν θεωρητική επιστήµη. O
άνθρωπος δεν δηµιούργησε κάτι άλλο τόσο θεωρητικό όσο τα Mαθηµατικά.
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