
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΕΡΩΝ Τϊρα µπερδεφτθκα ξανά. Μζχρι τϊρα µιλοφςεσ µε 
ενκουςιαςµό για τισ εφαρµογζσ των µακθµατικϊν, και τϊρα 
ςυµφωνείσ µε τουσ κακαρολόγουσ που ςκζφτονται πωσ θ µόνθ 
ανταµοιβι  που ζνασ επιςτιµονασ προςδοκά είναι θ ευχαρίςτθςθ τθσ 
γνϊςθσ. 

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Νοµίηω ότι εςφ και πολλοί άλλοι ζχετε παρανοιςει τθν 
ιςτορία µε τον Ευκλείδθ. Δεν ςθµαίνει ότι δεν ενδιαφζρεται για τα 
πρακτικά  ςυµπεράςµατα των µακθµατικϊν και τα κεωρεί ανάξια για 
ζναν φιλόςοφο. Αυτό είναι κακαρά εκτόσ λογικισ. Ζχει γράψει όπωσ 
πολφ καλά γνωρίηεισ το βιβλίο µε τίτλο Φαινόµενα, ςχετικά µε τθν 
αςτρονοµία και ζνα βιβλίο ςτθν οπτικι και επίςθσ πικανότατα είναι ο 
ςυγγραφζασ του βιβλίου Κάτοπτρα που χρθςιµοποίθςα για τθν 
καταςκευι των κατόπτρων, είχε επίςθσ ενδιαφερκεί για τθν 
µθχανικι. Όπωσ εγϊ καταλαβαίνω τθν ιςτορία ο Ευκλείδθσ ικελε να 
δϊςει ζµφαςθ ςτο αξιοςθµείωτο γεγονόσ πωσ τα µακθµατικά 
ανταµείβουν µόνο όςουσ ενδιαφζρονται γι αυτά, όχι µόνο για τθν 
ανταµοιβι αλλά και για τα ίδια τα µακθµατικά. Τα µακθµατικά είναι 
όπωσ τθν κόρθ ςου τθν Ελζνθ, που υποψιάηεςαι κάκε φορά ζναν 
µνθςτιρα που εµφανίηεται ότι δεν τθν αγαπάει πραγµατικά , αλλά 
ενδιαφζρεται µόνο και µόνο γιατί κζλει να γίνει γαµπρόσ του βαςιλιά. 
Εκείνθ κζλει ζναν άνδρα να τθν αγαπάει για τθν οµορφιά τθσ, τθν 
εξυπνάδα και τθν γοθτεία τθσ και όχι για τα πλοφτθ και τθν δφναµθ 
που κα αποκτιςει αν τθν παντρευτεί. Ζτςι και τα µακθµατικά  
αποκαλφπτουν τα µυςτικά τουσ µόνο ς’ εκείνουσ που τα προςεγγίηουν 
µε κακαρι αγάπθ  για τθν οµορφιά τουσ. Αυτοί που το κάνουν βζβαια 
ανταµείβονται µε αποτελζςµατα πρακτικοφ ενδιαφζροντοσ. Αλλά αν 
κάποιοσ ρωτά ςε κάκε βιµα « Τι µπορϊ να κερδίςω από αυτό;”, δεν 
κα πάει πολφ µακριά.  Θυµάςαι ότι ςου ζχω πει ότι οι Ρωµαίοι ποτζ 
δεν κα πετφχουν πραγµατικά να εφαρµόςουν τα µακθµατικά. Λοιπόν 
τϊρα βλζπεισ το γιατί. Είναι τόςο πρακτικοί άνκρωποι ςτθν ςκζψθ. 

ΙΕΡΩΝ Νοµίηω ότι κα ζπρεπε να µάκουµε από τουσ Ρωµαίουσ, Τότε 
κα είχαµε καλφτερεσ ευκαιρίεσ να τουσ πολεµιςουµε… 

Alfred Renyi, Διάλογοι ςτα Μακθµατικά 

 


