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Πρόλογος

Η ιδέα της έκδοσης αυτής προέκυψε από μια δημοσίευση με τίτλο
«Ανθολογία λέξεων και φράσεων» στο περιοδικόQuantum, του κ.Μιχάλη
Λάμπρου, καθηγητή στο Μαθηματικό τμήμα του Πανεπιστημίου Κρή-
της.

Την εργασία αυτή δημιούργησαν μαθητές από σχολεία της Λακωνίας
καθώς και Μαθηματικοί, μέλη του Παραρτήματος της Ελληνικής Μαθη-
ματικής Εταιρείας.

Συγκεντρώσαμε κάποιες φράσεις που έχουν ειπωθεί ή γραφεί στο πέ-
ρασμα των αιώνων και έχουν σχέση με ταΜαθηματικά και τις Επιστήμες.
Δίνουμε την ερμηνεία τους, αναφερόμαστε στη χρονική περίοδο που αυ-
τές ειπώθηκαν, διαπραγματευόμαστε το επιστημονικό, φιλοσοφικό, κοι-
νωνικό περιβάλλον και τον λόγο που αυτές διατυπώθηκαν. Με το πόνημα
αυτό προσδοκούμε ο αναγνώστης να έλθει σε επαφή με τον συναρπα-
στικό κόσμο των Μαθηματικών και να του κεντρίσουμε το ενδιαφέρον
για περαιτέρω ενασχόληση με την Επιστήμη.

Για τη δημιουργία του παρόντος τεύχους συνέβαλαν:

Οι μαθητές:
ΑΡΑΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ´ Τάξη, 2ο Γυμνάσιο Σπάρτης
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ΔΗΜΑΚΗ ΗΛΙΑΝΑ Β´ Λυκείου, 3ο ΓΕΛ Σπάρτης
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Κεφάλαιο 1

« Αὐτὸς ἔφα »

Ε ΝΑ πασίγνωστο απόφθεγμα που απέδιδαν οι μαθητές του Πυθα-
γόρα στον ίδιο ήταν το «Αὐτὸς ἔφα», δηλαδή «Αυτός το είπε».

Χρησιμοποιούσαν αυτή τη φράση για να επικαλεστούν τη διδασκαλία
του αλλά και για να αποδώσουν εγκυρότητα στα λεγόμενά τους. Σήμερα
χρησιμοποιείται όταν κανείς προβάλλει ως αδιαμφισβήτητα τα λόγια κά-
ποιου άλλου.

O Πυθαγόρας αντιπροσωπεύει έναν κλάδο της αρχαίας ελληνικής φι-
λοσοφικής σκέψης, που οι απαρχές του βρίσκονται, ουσιαστικά, στο δεύ-
τερο μισό του 6ου αιώνα π.X., στην κάτω Iταλία. Ο φιλόσοφος επικε-
ντρώνεται στην αναζήτηση νοητών αιτίων δημιουργίας του κόσμου.

Πατέρας του ήταν ο Μνήσαρχος, πλούσιος έμπορος από τη Σάμο
όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε ο Πυθαγόρας (580 π.Χ.-496 π.Χ.). Λέ-
γεται ότι ταξίδεψε στην Αίγυπτο όπου παρέμεινε για 22 ολόκληρα χρό-
νια και αργότερα στην Περσία και την Ινδία. Επισκέφτηκε τη Λέσβο και
τη Μίλητο μαθητεύοντας κοντά σε σπουδαίους φιλοσόφους όπως ο Φε-
ρεκύδης, ο Θαλής και ο Αναξίμανδρος. Όταν ο Πυθαγόρας επέστρεψε
στη Σάμο, κατασκεύασε ένα ημικυκλικό διδασκαλείο που για αιώνες αρ-
γότερα διατηρήθηκε με την ονομασία «ημικύκλιο του Πυθαγόρα», στο
οποίο οι Σάμιοι συσκέπτονταν για τα κοινά.

Χαρακτηριστικό της ευρηματικότητάς του είναι ένα τέχνασμα που
λέγεται ότι χρησιμοποίησε προκειμένου να υποκινήσει έναν νέο στη μά-
θηση της γεωμετρίας. Ο Πυθαγόρας θα πλήρωνε στον νέο τρεις οβο-
λούς για κάθε μάθημα που παρακολουθούσε. Όταν ο νέος είχε αντιληφθεί
πλέον την υπεροχή των μαθηματικών και τα μάθαινε με ευχαρίστηση,
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ο Πυθαγόρας προφασίστηκε αδυναμία καταβολής των τριών οβολών.
Όπως το περίμενε, ο νέος αρνήθηκε να σταματήσει τα μαθήματα, δίχως
να τον ενδιαφέρει πλέον ο μισθός. Τότε ο Πυθαγόρας προφασίστηκε πως
έπρεπε να εργαστεί για τα αναγκαία και δεν είχε άλλο χρόνο διαθέσιμο
για να τον διδάσκει, αλλά ο νέος τόσο πολύ είχε αγαπήσει τα μαθημα-
τικά που πρότεινε ο ίδιος μισθό τριών οβολών στον Πυθαγόρα για κάθε
μάθημα.

Το διάστημα αυτό στη Σάμο είχε επικρατήσει η τυραννίδα του Πολυ-
κράτη και ο Πυθαγόρας τη θεωρούσε εν μέρει υπεύθυνη για την αδιαφο-
ρία των Σαμίων προς τα μαθηματικά και τη φιλοσοφία. Θεωρώντας πως
δεν είναι σωστό ένας άνδρας φιλόσοφος με ελεύθερα φρονήματα να ζει
κάτω από ένα τέτοιο πολίτευμα, αποφάσισε να μετοικίσει προς τη νότια
Ιταλία. Στην πορεία του αυτή πέρασε από την Πελοπόννησο. Εκεί δίδαξε
στον Φλιούντα όπου ο βασιλιάς Λέων τον ρώτησε τι επαγγέλλεται. Πι-
στεύοντας ο Πυθαγόρας ότι σοφός είναι μόνο ο Θεός, αποκρίθηκε ότι
είναι φιλόσοφος. Έτσι εμφανίζεται για πρώτη φορά ο όρος φιλοσοφία.

Κατόπιν ο Πυθαγόρας κατέφυγε στον Κρότωνα της Κάτω Ιταλίας
όπου και ίδρυσε τη Σχολή του. Η Σχολή είχε τη μορφή ηθικοθρησκευ-
τικής, επιστημονικής και πολιτικής κοινότητας, που ήταν πρωτοπόρα όχι
μόνο ως προς τη διδασκαλία αλλά και την ιδεολογία της, αφού δεχόταν
ως ισότιμες και ισόνομες τις γυναίκες. Πρέσβευε την πιο ανθρώπινη συ-
μπεριφορά προς τους δούλους αλλά και τον σεβασμό προς τα ζώα. Οι
Πυθαγόρειοι ζούσαν με συγκεκριμένες αρχές και ασκητικές διατάξεις.
Υπήρχε κοινοκτημοσύνη ενώ η ενδυμασία τους ήταν λευκή και λιτή. Τις
ιδέες αυτές τις συναντάμε στη χριστιανική πίστη και σε σύγχρονα πολι-
τικά συστήματα, αν και ως προς τη φιλοσοφία συγγένευε περισσότερο με
το σύγχρονό του Βούδα (560-480 π.Χ.). Η δίαιτά τους ήταν χορτοφαγική
και απαγορεύονταν τα κουκιά. Η έκφραση του Πυθαγόρα «κυάμων ἀπέ-
χου» έχει πολλές ερμηνείες. Ο Πυθαγόρας γνωρίζοντας την επιστήμη της
ιατρικής, συνιστούσε την αποχή από τα κουκιά, τα οποία προκαλούσαν
παράλυση σε ορισμένες περιπτώσεις. Επιπλέον, απαγόρευε τις εξώγαμες
σχέσεις και επιδοκίμαζε την εγκράτεια.

Ο κανόνας της σιωπής ήταν καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία
της Σχολής βασισμένος ίσως στην εμπειρία του από τις μυστικές πρακτι-
κές του αιγυπτιακού ιερατείου. Η διδασκαλία δεν έπρεπε να διαρρεύσει,
γι’αυτό και οι μαθητές περνούσαν ένα στάδιο μύησης, το οποίο κρατούσε
από 2 έως 5 χρόνια, έως ότου να ενταχθούν πλήρως στη Σχολή. Στους
Πυθαγόρειους επιβαλλόταν, βάσει των αρχών του Πυθαγόρα, η αυστηρή
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πειθαρχία, η εχεμύθεια και ο αυτοέλεγχος. Αυτό επιτυγχανόταν με κα-
θημερινή σωματική άσκηση που περιελάμβανε το ημερήσιο πρόγραμμα.
Βασικοί κανόνες της Σχολής ήταν η ευσέβεια, η αφοσίωση και ο σεβα-
σμός σε θεούς και γονείς. Στόχος της διδασκαλίας του Πυθαγόρα ήταν η
ερμηνεία του κόσμου, όρος τον οποίο ο ίδιος καθιέρωσε στην προσπάθειά
του να αναδείξει την τελειότητα και την ομορφιά του.

Πολλή έντονη για τον Πυθαγόρα ήταν και η αίσθηση της δικαιοσύνης
και του μέτρου. Γνωστή μέχρι και σήμερα είναι η ευφυής εφεύρεσή του,
η περίφημη κούπα που γεμίζει μέχρι ενός σημείου. Όταν κάποιος θελήσει
να βάλει περισσότερο υγρό, η κούπα αδειάζει όλο το περιεχόμενό της.

Εκτός από τον φυσικό κόσμο ο Πυθαγόρας μελέτησε και την ανθρώ-
πινη ψυχή. Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν στη μετεμψύχωση, δηλαδή στη με-
τάβαση της ψυχής σε άλλο σώμα, έως ότου αυτή εξαγνιστεί. Μόνο όταν
αρθούν όλα τα κρίματά της, μπορεί η ψυχή να ανέβει στον ουρανό. Ο
Πυθαγόρας, λοιπόν, πίστευε ότι η πρώτη και βασική ασχολία των αν-
θρώπων έπρεπε να είναι η προσπάθεια απελευθέρωσης της ψυχής τους
από τα δεσμά της ύλης μέσα από την αυτογνωσία η οποία επιτυγχάνεται
με τη συνεχή άσκηση στην εγκράτεια και στην πνευματική ζωή.

ΟιΠυθαγόρειοι ασπάστηκαν, επίσης, τα μυστήρια και τα δόγματα του
Ορφισμού. Ορφισμός λέγεται γενικά η μυστηριακή λατρεία που εμφανί-
στηκε τον 6ο αιώνα π.Χ. την οποία διαμόρφωσε ο Ορφέας και εδραιώ-
θηκε στην Κάτω Ιταλία. Παρατηρούνται αρκετές ομοιότητες μεταξύ του
Πυθαγορισμού και του Ορφισμού γι’αυτό και πολλές φορές δεν είναι
ορατή η διαφορά μεταξύ τους.

Και στο επίπεδο της αστρονομίας ήταν ρηξικέλευθος αφού ήταν ο
πρώτος που υποστήριξε ότι η Γη και οι άλλοι πλανήτες είναι σφαιρικοί.
Επιπροσθέτως, ισχυρίστηκε ότι το σύστημά μας είναι ηλιοκεντρικό, θε-
ωρία που έγινε αποδεκτή μετά από 22 αιώνες! Μπόρεσε έτσι να εξηγήσει
την αλλαγή των εποχών λόγω της περιστροφής της γης γύρω από τον ήλιο
και, επιπλέον, πίστευε ότι ο χρόνος ακολουθεί κυκλική πορεία. Συμπλη-
ρωματικά, παρατήρησε και κατέγραψε εκλείψεις και ισημερίες.
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Ο Πυθαγόρας, επίσης, ήταν ο πρώτος φιλόσοφος που συνέδεσε την
αστρονομία με τη μουσική υποστηρίζοντας τη θεωρία της αρμονίας των
σφαιρών του σύμπαντος, που διέπεται από απλούς νόμους. Συνδύασε την
κοσμική με τη μουσική αρμονία και επιχείρησε να εξηγήσει τη θέση και
την κίνηση των πλανητών στον ουράνιο θόλο. Χρησιμοποίησε μουσι-
κούς όρους με τη μορφή κλίμακας, για να καθορίσει τις μεσοπλανητικές
αποστάσεις, τις οποίες, βέβαια, υπολόγιζε σε δελφικά στάδια. Δέχτηκε,
λοιπόν, πως η απόσταση μεταξύ Γης και Σελήνης είναι ένας τόνος. Επι-
πλέον, ο ίδιος θεωρούσε ότι η υψηλότερη βαθμίδα της επιστήμης είναι η
μουσική. Ήταν ο πρώτος που ανέδειξε τη μαθηματική πλευρά της μου-
σικής. Ακόμη, ανακάλυψε τη σχέση ανάμεσα στο μήκος της χορδής και
το τονικό ύψος που δίνει, μέσω μιας δικής του εφεύρεσης, το μονόχορδο.
Τοποθέτησε μια χορδή πάνω σε ένα κομμάτι ξύλου και τη χώρισε σε μέρη
που ονόμασε διαστήματα και τα οποία αποτελούν μέχρι και σήμερα τη
βάση της μουσικής.

Η επίδραση της θεωρίας του Πυθαγόρα τόσο στη φιλοσοφία όσο και
στις πράξεις μας μέχρι σήμερα είναι τεράστια. Ο ίδιος θεμελίωσε τα μα-
θηματικά πάνω στα οποία στηρίζονται τα πάντα γύρω μας. Εκείνος έθεσε
τη δεκάδαως βάση υπολογισμού των πραγμάτων και υποστήριξε τη σφαι-
ρικότητα και την κίνηση των ουράνιων σωμάτων. Αλλά το πιο σημαντικό
είναι πως απομακρύνθηκε από τα υλικά αναζητώντας τα νοητά αίτια της
δημιουργίας του κόσμου.

Όσον αφορά το τέλος τουΠυθαγόρα, οι πιο ακριβείς ιστορικοί αναφέ-
ρουν πως δημιουργήθηκε ρήξη μεταξύ των αριστοκρατών του Κρότωνα
και του Πυθαγόρα, που κατέληξε στην φυγή του τελευταίου στο Μετα-
πόντιο. Εκεί έμεινε μέχρι τα 80 του χρόνια, όπου και απεβίωσε.

Τέλος, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο Πυθαγόρας έζησε σύμφωνα
με τις αντιλήψεις του και μέχρι το τέλος της ζωής του δε σταμάτησε
να αναζητά την αλήθεια. Άσκησε πολύτιμη και μέγιστη επίδραση στην
ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθηματικών, της αστρονομίας και της
μουσικής. Στον τομέα των θρησκευτικών και πολιτικών επιστημών συνέ-
βαλε στην εγκαθίδρυση αντιδραστικών και μεταφυσικών απόψεων στην
κοινωνία. Οι θεωρίες του μελετώνται ακόμα και σήμερα αποτελώντας
έμπνευση για τις επόμενες γενιές.
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Κεφάλαιο 2

« Πάντα κατ’ ἀριθμόν γίγνονται »

Σ ΤΗΝ εποχή του Πυθαγόρα η επιστήμη και η φιλοσοφία ήταν συνυ-
φασμένες και επιστρατευμένες να απαντήσουν στο ερώτημα πώς

δημιουργήθηκε ο κόσμος. Έως τότε υπήρχαν πολλές ερμηνείες. Ο Θαλής
θεωρούσε ως αρχή των πάντων το νερό, ο Αναξίμανδρος τη γη, ο Ηρά-
κλειτος τη φωτιά και ο Αναξιμένης τον αέρα. Ο Πυθαγόρας έρχεται και
προτείνει κάτι συγκλονιστικά ριζοσπαστικό:

Οι αριθμοί είναι η αρχή των πραγμάτων.
Η πραγματικότητα διαιρείται σε δύο κόσμους, στον αισθητό και στον

νοητό. Ο Πυθαγόρας συνέλαβε τη μεγαλοφυή ιδέα άμεσης συσχέτισης
του αισθητού με το νοητό διαμέσου των αριθμών.
Πως, όμως, έφθασε σε αυτή τη διαπίστωση;
Σύμφωνα με τον θρύλο, μια μέρα ο Πυθαγόρας καθώς περπατούσε μπρο-
στά από ένα σιδηρουργείο άκουσε τον ήχο διαφορετικών σφυριών που
χτυπούσαν πάνω σε ένα αμόνι. Ήταν η αιτία για να πειραματιστεί με μια
χορδή και έτσι ανακάλυψε τις αρμονικές προόδους και τη σχέση μεταξύ
του μήκους της δονούμενης χορδής με το ύψος του μουσικού φθόγγου
που παρήγαγε. Για παράδειγμα, μια χορδή με διπλάσιο μήκος παράγει
φθόγγο με το μισό ύψος. Ο Πυθαγόρειος νόμος των αρμονικών είναι το
πρώτο παράδειγμα αναπαράστασης του φυσικού κόσμου με μαθηματι-
κούς όρους.

Για τον Πυθαγόρα οι αριθμοί ήταν το μέσο κατανόησης του κόσμου
αλλά και του θεϊκού σχεδίου. Χαρακτηριστική είναι η φράση του:

«Πάντα κατ’ ἀριθμόν γίγνονται».
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Επιπλέον, υποστήριζε πως τα μαθηματικά είναι ο τρόπος οργάνωσης
του σύμπαντος μέσα στο χάος που το διέπει. Υπάρχουν κρυμμένες μαθη-
ματικές και γεωμετρικές κανονικότητες και η τάξη στο Σύμπαν παράγεται
από τους αριθμούς. Με την ανακάλυψη των μαθηματικών λόγων στους
οποίους υπακούει η αρμονία της μουσικής, οι Πυθαγόρειοι ενστερνίστη-
καν την πεποίθηση ότι στους αριθμούς υπάρχει η δύναμη που δημιούρ-
γησε το Σύμπαν. Στους αριθμούς βρίσκεται το κλειδί της γνώσης που θα
ανύψωνε την ψυχή του ανθρώπου σε ένα ανώτερο επίπεδο αθανασίας,
ώστε να επανενωθεί με το θείο. Κατά τον Πυθαγόρα αριθμός ονομάζε-
ται η οντότητα της οποίας το γινόμενο «μείζον της αθροίσεως», δηλαδή
αριθμός είναι αυτός που το γινόμενο με τον εαυτό του είναι μεγαλύτερο
από το άθροισμα με τον εαυτό του. Έτσι, το 1 δεν είναι αριθμός αλλά ο
γεννήτωρ, ο Θεός των πάντων. Το 2, επίσης, είναι βοηθός γεννήτωρ. Συ-
νεπώς, ο πρώτος αριθμός και ο μικρότερος είναι το 3. Ακόμη, ισχυρίζεται
ότι οι αριθμοί γίνονται αντιληπτοί μέσω της νόησης και όχι της αίσθησης.

Οι Πυθαγόρειοι φαντάζονται τους ακέραιους αριθμούς ως ψηφίδες,
χαλίκια ή βότσαλα, τα οποία διέτασσαν σύμφωνα με ορισμένα γεωμε-
τρικά μοτίβα. Για την καλύτερη κατανόησή τους χώριζαν τους αριθμούς
σε άρτιους και περιττούς.
Άρτιοι είναι εκείνοι που χωρίζονται σε δυο ίσα μέρη και το μέσον δεν
περιέχει ψηφίδα.

Περιττοί είναι εκείνοι που, όταν χωρίζονται σε δυο ίσα μέρη, στο μέσον
της υπάρχει ψηφίδα.

Οι άρτιοι είναι οι θηλυκοί ή φαύλοι και περιττοί οι άρρενες ή αγαθοί.
Ανάμεσα στους αριθμούς αυτούς γίνονται γάμοι με πρόσθεση ή πολλα-
πλασιασμό. Από γάμους δια πολλαπλασιασμού προκύπτουν «εξ αγαθών
γονέων, αγαθά τέκνα» π.χ. 3· 5 = 15, «εκ φαύλων, φαύλα» π.χ. 2· 4 = 8
και «εκ μεικτών, φαύλα» π.χ. 2· 3 = 6.

Οι δύο αυτές κατηγορίες των αριθμών ήταν ένας σύνδεσμος με αυτό
που θεωρούσαν ως τις δύο βασικές αρχές του Σύμπαντος, του «πεπερα-
σμένου» και του «άπειρου». Οι περιττοί αντιπροσώπευαν το «πεπερα-
σμένο» και οι «άρτιοι» το άπειρο.
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Κεφάλαιο 2. Πάντα κατ’ ἀριθμόν γίγνονται

Ξεκινώντας από τον αριθμό 1, τον οποίο παρίσταναν με μία ψηφίδα,
τοποθετούσαν στις πλευρές ενός γνώμονα 3 ψηφίδες, μετά σε έναν νέο
γνώμονα 5 ψηφίδες κ.λ.π. Με αυτό τον τρόπο κατάφερναν να υπολογί-
σουν το άθροισμα περιττών αριθμών.

1 = 12

1 + 3 = 4 = 22

1 + 3 + 5 = 9 = 32

1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42

Γενικεύοντας τις προηγούμενες ισότητες έχουμε:

1 + 3 + 5 + . . .+ (2ν − 1) = ν2

Τους ακέραιους 4, 9, 16, . . . τους ονόμαζαν τετραγωνικούς αριθμούς.

Δουλεύοντας παρόμοια, ξεκινώντας από τον αριθμό 2 με την τοποθέτηση
ψηφίδων στους γνώμονες βρήκαν το άθροισμα των άρτιων ακέραιων.

2 + 4 = 2· 3 = 6
2 + 4 + 6 = 3· 4 = 12
2 + 4 + 6 + 8 = 4· 5 = 20
Γενικεύοντας έχουμε:

2 + 4 + 6 . . .+ . . . 2ν = ν(ν + 1)

Για να βρουν το άθροισμα διαδοχικών ακέραιων αριθμών τοποθετούσαν
τις ψηφίδες όπως φαίνεται στο σχήμα:
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Έτσι ανακάλυψαν τους λεγόμενους τριγωνικούς αριθμούς σχηματί-
ζοντας με ψηφίδες ισόπλευρα τρίγωνα. Για να βρεθεί το άθροισμα των
διαδοχικών ακέραιων π.χ. 1+ 2+ 3+ 4, κάνουμε ένα σχήμα με ψηφίδες
όπως φαίνεται παρακάτω:

1 + 2 + 3 + 4 =
4· 5
2

Γενικά

1 + 2 + 3 + . . .+ ν =
ν(ν + 1)

2

Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι κάθε τετραγωνικός αριθμός ν2 είναι
το άθροισμα δυο διαδοχικών τριγωνικών αριθμών.
Για παράδειγμα

3 + 6 = 9 = 32

6 + 10 = 16 = 42

10 + 15 = 25 = 52
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Κεφάλαιο 2. Πάντα κατ’ ἀριθμόν γίγνονται

Από τα παραπάνω προκύπτει η ισότητα:

(ν − 1)ν

2
+

ν(ν + 1)

2
= ν2

Μερικές ακόμα κατηγοριοποιήσεις των αριθμών από τους Πυθαγόρειους
είναι οι εξής:

• Τέλειος ονομάζεται ένας αριθμός που ισούται με το άθροισμα όλων
των γνήσιων διαιρετών του.
Για παράδειγμα, οι γνήσιοι διαιρέτες του 6 είναι 1, 2 και 3 και έτσι
1 + 2 + 3 = 6. Ο 6 είναι ο πρώτος τέλειος αριθμός. Οι επόμενοι
τρεις είναι:
28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14

496 = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 31 + 62 + 124 + 248

8128 = 1+ 2+ 4+ 8+ 16+ 32+ 64+ 127 + 254 + 508 + 1016

+2032 + 4064

Αυτοί οι τέσσερις ήταν οι μόνοι που ήταν γνωστοί στους Έλληνες.
Ο πέμπτος τέλειος αριθμός 33.550.336 ανακαλύφθηκε το 1456.

• Φίλιοι ονομάζονται δύο αριθμοί, όταν ο καθένας τους είναι το
άθροισμα των διαιρετών του άλλου εκτός από τον ίδιο τον αριθμό.
Για παράδειγμα:
Οι διαιρέτες του 220 είναι: 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110

Οι διαιρέτες του 284 είναι: 1, 2, 4, 71, 142
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Είναι 1 + 2+ 4+ 5+ 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284

Ενώ 1 + 2 + 4 + 71 + 142 = 220

Όταν ο Πυθαγόρας ρωτήθηκε «τί ἐστί φίλος;», απάντησε «ἕτερος
ἐγώ» και ανέφερε τους αριθμούς 220 και 284.

• Ισοϋπόλοιποι ονομάζονται δύο αριθμοί ως προς τονm όταν εμφα-
νίζουν το ίδιο υπόλοιπο διαιρούμενοι δια τουm.
Για παράδειγμα, ανm = 3

Οι αριθμοί 0, 3, 6, 9, . . . είναι ισοϋπόλοιποι γιατί όταν διαιρεθούν
με το 3 δίνουν υπόλοιπο 0.

Οι αριθμοί 1, 4, 7, 10, . . . είναι ισοϋπόλοιποι γιατί όταν διαιρεθούν
με το 3 δίνουν υπόλοιπο 1.

Οι αριθμοί 2, 5, 8, 11, . . . είναι ισοϋπόλοιποι γιατί όταν διαιρεθούν
με το 3 δίνουν υπόλοιπο 2.

Ο αριθμός 10 είναι ο πλέον ιερός στην Πυθαγόρεια σκέψη. Οι Πυθα-
γόρειοι μάλιστα, όταν μελετούσαν τον κόσμο μέσα από συστοιχίες, δη-
λαδή ζεύγη αντιθέτων, τα αντίξοα (π.χ. πάνω-κάτω), εξέταζαν δέκα ζευ-
γάρια τη φορά. Ο αριθμός 10 προκύπτει από το άθροισμα των τεσσάρων
πρώτων φυσικών αριθμών. Αυτοί δημιουργούν μια πυραμίδα, που οι Πυ-
θαγόρειοι ονόμασαν τετρακτύ, που σημαίνει τετράδα. Η τετρακτύς ήταν
η μουσική-αριθμητική τάξη που διέπει το Σύμπαν, τόσο σπουδαία που ο
όρκος των Πυθαγορείων ήταν

«ναὶ μὰ τὸν ἁμετέρᾳ ψυχᾷ παραδόντα τετρακτύν παγὰν ἀενάου φύ-
σεως».
Δηλαδή
«ορκίζομαι σε αυτόν που παρέδωσε στην ψυχή μας την τετρακτύ,
που είναι η πηγή της αέναης φύσης».

Η συγκεκριμένη είναι η πρώτη από τις 11 τετρακτίδες που επινόησε
ο Πυθαγόρας για τη μελέτη του σύμπαντος, σύμφωνα με τον Θέωνα τον
Σμυρναίο.
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Κεφάλαιο 2. Πάντα κατ’ ἀριθμόν γίγνονται

Ο Πυθαγόρας παρατήρησε πως από τους πρώτους τέσσερις φυσικούς
αριθμούς προκύπτουν και τα βασικά σχήματα της γεωμετρίας. Το 1 είναι
το σημείο, το 2 μας δίνει την ευθεία, το 3 δημιουργεί την επιφάνεια και
το 4 παράγει το στερεό.

Το περίφημο Πυθαγόρειο Θεώρημα αποτελεί ακόμα μια προσφορά
του Πυθαγόρα. Αν και ήταν γνωστό στους Κινέζους από το 18ο αιώνα
π.Χ. και στους Βαβυλώνιους από τον 8ο αιώνα π.Χ., μόλις τον 6ο αιώνα
π.Χ. ο Πυθαγόρας κατάφερε να το αποδείξει. Έτσι, γίνεται πρώτη φορά
λόγος για τα τετράγωνα των αριθμών και δημιουργούνται τριάδες αριθ-
μών που ονομάζονται Πυθαγόρειες και αποδεικνύουν το θεώρημα αυτό.
Ο Πυθαγόρας έθεσε τις βάσεις της γεωμετρίας και της αριθμητικής που
χρησιμοποιούμε σήμερα.

Σύμφωνα με την πεποίθηση των Πυθαγόρειων, οι φυσικοί αριθμοί
είναι αυτοί που αντιλαμβανόμαστε και οι λόγοι που δημιουργούν εμφα-
νίζονται στον κόσμο. Έτσι αν πάρουμε δύο ευθύγραμμα τμήματα AB και
Γ∆, μπορούμε να βρούμε ένα τμήμα a ώστε AB = µa και Γ∆ = νa,
όπου µ, ν είναι φυσικοί αριθμοί.

Σχηματίζουμε τον λόγο των δύο τμημάτων
AB
Γ∆

=
µa

νa
=

µ

ν
.

Δηλαδή ο λόγος δύο οποιωνδήποτε τμημάτων είναι ρητός αριθμός.
Τα τμήματα AB και Γ∆ έχουν σαν κοινό μέτρο το τμήμα a. Επομένως,
για τους Πυθαγόρειους δύο οποιαδήποτε τμήματα είναι σύμμετρα.

Όμως, σε ένα τετράγωνο που έχει πλευρά ίση με 1, αν εφαρμόσουμε
τοΠυθαγόρειο θεώρημα στο ορθογώνιο τρίγωνοABΓ, μπορούμε να υπο-
λογίσουμε τη διαγώνιό του BΓ =

√
2.
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Τότε ο λόγος
BΓ
AB

=

√
2

1
=

√
2 οφείλει να είναι ίσος με τον λόγο δύο

φυσικών αριθμών. Όμως, όπως απέδειξαν, ο αριθμός αυτός δεν μπορεί
να γραφεί ως το πηλίκο δύο φυσικών αριθμών. Οι Πυθαγόρειοι ονόμα-
σαν τέτοια μήκη άλογα, «μη λόγους», πράγμα που σήμερα μεταφράζουμε
ως «άρρητα». Επομένως, η υποτείνουσα και οι κάθετες είναι ασύμμετρα
μεγέθη. Συνεπώς, η διατύπωση αυτή της σκέψης των Πυθαγορείων κα-
ταρρίπτεται.

Η ανακάλυψη των άρρητων αριθμών και των ασύμμετρων μεγεθών
δημιούργησε τεράστιο θόρυβο στις τάξεις των Πυθαγορείων. Πρώτα απ’
όλα, φαινόταν να πλήττει θανατηφόρα την Πυθαγόρεια φιλοσοφία που
υποστήριζε ότι όλα εξαρτώνται από τους ακέραιους αριθμούς. Πώς εί-
ναι δυνατόν ένας άρρητος αριθμός όπως ο

√
2 να εξαρτάται από τους

ακέραιους αριθμούς, όταν δεν μπορεί να γραφτεί ως λόγος δυο τέτοιων
αριθμών; Έπειτα, φαινόταν αντίθετο με την κοινή λογική, που υποδεί-
χνει ότι κάθε μέγεθος μπορεί να εκφραστεί με κάποιο ρητό αριθμό. Το
γεωμετρικό αντίστοιχο ήταν εξίσου εντυπωσιακό γιατί, πάλι σε αντίθεση
με τη διαίσθηση, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ευθύγραμμα τμήματα που
δεν έχουν κοινό μέτρο. Όλη η Πυθαγόρεια θεωρία της αναλογίας και των
όμοιων σχημάτων ήταν χτισμένη πάνω στη φαινομενικά προφανή υπό-
θεση ότι δύο οποιαδήποτε ευθύγραμμα τμήματα είναι σύμμετρα, δηλαδή
έχουν κάποιο κοινό μέτρο. Ένα μεγάλο μέρος της γεωμετρίας που οι Πυ-
θαγόρειοι θεωρούσαν ότι είχαν κατοχυρώσει έπρεπε ξαφνικά να απορρι-
φθεί σαν άχρηστο, αφού οι αποδείξεις ήταν λανθασμένες.

Η ανακάλυψη των ασύμμετρων αριθμών επέφερε θανάσιμο πλήγμα
στην Πυθαγόρεια φιλοσοφία. Τόσο μεγάλο ήταν το «σκάνδαλο» που οι
Πυθαγόρειοι προσπάθησαν να το αποκρύψουν. Λέγεται ότι τον Πυθαγό-
ρειο Ίππασο, που αποκάλυψε σε άτομα έξω από τη σχολή το μυστικό, τον
έριξαν στη θάλασσα και πνίγηκε. Η ανακάλυψη των άρρητων αριθμών
θεωρήθηκε ως η πρώτη μεγάλη κρίση στην ιστορία των μαθηματικών.
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Κεφάλαιο 3

« Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω »

Ε ΙΝΑΙ αναγνωρισμένο παγκόσμια το έργο που πρόσφερε στην αν-
θρωπότητα η Ακαδημία την οποία ίδρυσε ο Πλάτωνας το 387 π.Χ.

και λειτούργησε για 916 χρόνια συνεχώς. Στην είσοδο της Ακαδημίας
υπήρχε η περίφημη επιγραφή με τη φράση:

«Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω μου τήν στέγην.»

Υπάρχουν πολλές αναφορές για την ύπαρξη της επιγραφής καθώς και
διάφορες ερμηνείες για την αιτία της αναγραφής της, όπως αυτές του Γα-
ληνού (130 μ.Χ.), του αυτοκράτορα Ιουλιανού (331-363 μ.Χ.), του ρή-
τορα Σώπατρου (4ος αιώνας μ.Χ.) και άλλων. Σε πολλές από αυτές εντο-
πίζουμε την άποψη (η οποία είναι συμβατή με τηνΠολιτεία τουΠλάτωνα)
ότι θεωρούσε τη Γεωμετρία ως προπαρασκευαστικό μάθημα για τη φιλο-
σοφία. Ο Πλάτωνας πρέσβευε ότι για να μπορέσει κάποιος να γίνει φιλό-
σοφος θα έπρεπε πρώτα να γνωρίζει Μαθηματικά, άρα κανείς χωρίς την
απαιτούμενη «προπαιδεία» δεν θα ήταν σοφό να μπει στην Ακαδημία.
Χαρακτηριστικό είναι το φημολογούμενο περιστατικό που συνέβη όταν
Σχολάρχης της Ακαδημίας ήταν ο Ξενοκράτης (396-315 π.Χ.), μετά τον
θάνατο του Πλάτωνα. Κατά τον Διογένη τον Λαέρτιο, όταν ένας νέος ζή-
τησε να εγγραφεί στην Ακαδημία, ο Ξενοκράτης τον ρώτησε αν ήξερε
γεωμετρία. Στην αρνητική απάντηση του νέου ο Ξενοκράτης απάντησε:

«Πορεύου· λαβάς οὐκ ἔχεις φιλοσοφίας»
δηλαδή
«Πήγαινε, δεν έχεις τις προαπαιτούμενες γνώσεις στη φιλο-
σοφία».
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ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ο Πλάτωνας (427 π.Χ.–347 π.Χ.) ήταν αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
από την Αθήνα, ο πιο γνωστός μαθητής του Σωκράτη και δάσκαλος του
Αριστοτέλη. Το έργο του με τη μορφή φιλοσοφικών διαλόγων έχει σωθεί
ολόκληρο. Άσκησε τεράστια επιρροή στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία
και γενικότερα στη δυτική φιλοσοφική παράδοση μέχρι και σήμερα. Κύ-
ριος οικοδόμος της φιλοσοφίας, εμπνευστής άμεσα ή έμμεσα των σπου-
δαιότερων κοινωνικοπολιτικών οραματισμών.

Η Ακαδημία ιδρύθηκε στην Αθήνα γύρω στο 387 π.Χ. από τον Πλά-
τωνα μετά το ταξίδι του στην κάτω Ιταλία, όταν επισκέφθηκε τους Πυ-
θαγόρειους. Βρισκόταν σε ένα άλσος του προαστίου των Αθηνών, την
Ακαδήμεια, αφιερωμένο στον Αθηναίο ήρωα Ακάδημο. Ο χώρος εθεω-
ρείτο ιερός γιατί ο Θησέας είχε κρύψει εκεί την Ελένη. Από σεβασμό
για την μακρά παράδοση και την ταύτιση του χώρου αυτού με τους Διό-
σκουρους, οι Σπαρτιάτες δεν τον κατέστρεψαν, όταν εισέβαλαν το 413
π.Χ. στην Αττική.

Στην περιοχή αυτή έφθανε κανείς εξερχόμενος από το Δίπυλο και δια-
σχίζοντας μια οδό, εκατέρωθεν της οποίας είχε δημιουργηθεί δημόσιο νε-
κροταφείο. Η περιοχή της Ακαδημίας, μάλιστα, με τον περίφημο ελαιώνα
της, είχε περιτειχιστεί από την εποχή του Πεισίστρατου. Το οικοδομικό
συγκρότημα της Ακαδημίας χρονολογείται γύρω στα μέσα του 4ου π.Χ.
αιώνα και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με το λειτουργικό
πρόγραμμα της σχολής. Διαφέρει σε σύγκριση με οποιοδήποτε άλλο εκ-
παιδευτικό κέντρο ή γυμνάσιο που κτίστηκε στον ελληνικό κόσμο, καθώς
χαρακτηρίζεται από συμμετρία και αναλογίες που παραπέμπουν σε μα-
θηματικά θεωρήματα. Οι εξωτερικές διαστάσεις του συγκροτήματος, το
οποίο αποτελείται από δύο εφαπτόμενα ορθογώνια κτίσματα, είναι 30×60
μέτρα. Η είσοδος στην Ακαδημία γινόταν από μια θύρα την οποία όριζε
πρόπυλο, όπου ήταν χαραγμένη η επιγραφή:

Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω.

Μια ορθογώνια περίοπτη στοά περιβάλλει το αίθριο, στο κέντρο του
οποίου υπήρχε δεξαμενή. Οι μαρμάρινες πλάκες που βρέθηκαν κατά μή-
κος της στοάς, σε κανονικά διαστήματα, μας οδηγούν στο συμπέρασμα
ότι επρόκειτο για βάσεις εδράνων που χρησίμευαν για μελέτη και αντι-
γραφή βιβλίων. Στο βόρειο ανατολικό τμήμα της στοάς είχαν διαμορ-
φωθεί στα άκρα της δύο χώροι, που χρησίμευαν, μάλλον, ως έδρα του
«αναγνώστη».
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Κεφάλαιο 3. Μηδείς ἀγεωμέτρητος εἰσίτω

Η πλευρά αυτή της στοάς όριζε, επίσης, και τις αίθουσες, που ήταν
διατεταγμένες συμμετρικά εκατέρωθεν της κεντρικής, λειτουργώντας ως
«ναός της γνώσης», δηλαδή βιβλιοθήκη και χώρος συγκεντρώσεων. Στο
κέντρο της αίθουσας αυτής είχε τοποθετηθεί το άγαλμα τη θεάς Αθηνάς
ή του θεού Ερμή. Στους πλευρικούς τοίχους είχαν κατασκευαστεί μαρ-
μάρινες εσοχές, οι οποίες χρησίμευαν ως υποδοχές βιβλιοστασίων. Κατά
μήκος των πλευρικών τοίχων εκτεινόταν πιθανότατα μία εξέδρα, δύο του-
λάχιστον αναβαθμών, που χρησίμευε ως κάθισμα και πρόσβαση προς τα
βιβλιοστάσια. Οι χώροι εκατέρωθεν της κεντρικής αίθουσας χρησίμευαν
ως αποθήκες παπύρινων κυλίνδρων. Στο Αίθριο, τέλος, είχαν τοποθετη-
θεί σε βάθρο, και πάλι στον κεντρικό άξονα του κτίσματος, τα αγάλματα
των εννέα Μουσών.

Η Σχολή των Αθηνών , Ραφαήλ

Μερικά αποτελέσματα από τους μελετητές των Μαθηματικών στην
Ακαδημία ήταν:

• Δόθηκε γενική μορφή στην αναλυτική μέθοδο.Με τη μέθοδο αυτή
υποθέτουμε ότι ισχύει η απαίτηση του προβλήματος και με διαδο-
χικούς αντιστρεπτούς συλλογισμούς φθάνουμε σε κάποια αλήθεια,
η οποία είναι γνωστή.
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ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

• Η αντιμετώπιση του προβλήματος του διπλασιασμού του κύβου,
κάνοντας χρήση των αναλογιών, οι οποίες μελετήθηκαν κατ’ εξο-
χήν στην Ακαδημία.

• Ο προσδιορισμός των Πυθαγόρειων τριάδων, δηλαδή των τριά-
δων x, y, z ακέραιων αριθμών που αληθεύουν το Πυθαγόρειο θεώ-
ρημα x2+y2 = z2. Τις τριάδες αυτές έβρισκαν από την ταυτότητα

(2ν)2 + (ν2 − 1)2 = (ν2 + 1)2

• Μελετήθηκαν τα ασύμμετρα μεγέθη. Σχετικά με τους ασύμμε-
τρους ή άρρητους αριθμούς αναφέρεται από τον Θεαίτητο, ότι ο
Θεόδωρος απέδειξε την αρρητότητα των

√
3,

√
5, . . . ,

√
17.

• Μελετήθηκε η στερεομετρία και ειδικότερα τα κανονικά πολύε-
δρα. Το όνομά του συνδέθηκε με τα περίφημα πλατωνικά στερεά.
Αυτά είναι κυρτά στερεά που οριοθετούνται από ίσα κανονικά επί-
πεδα πολύγωνα. Ίσα κανονικά επίπεδα πολύγωνα που μπορούν να
σχηματίσουν κυρτά στερεά είναι μόνον τρία:
το ισόπλευρο τρίγωνο, το τετράγωνο και το κανονικό πεντάγωνο.
Τα δυνατά κυρτά στερεά που μπορούν να σχηματίσουν τα παρα-
πάνω είναι ακριβώς πέντε:
το κανονικό τετράεδρο, ο κύβος, το κανονικό οκτάεδρο, δωδεκάε-
δρο και εικοσάεδρο.
Τα πέντε πλατωνικά στερεά είχαν για την πλατωνική φιλοσοφία και
κοσμολογία ιδιαίτερη σημασία. Η ιδέα ενός αρμονικού σύμπαντος
φτιαγμένου με τα κανονικά αυτά πολύεδρα εμφανίζεται στον πλα-
τωνικό διάλογο Τίμαιος. Η γεωμετρική αυτή αντίληψη για τη διάρ-
θρωση του σύμπαντος είναι τόσο ισχυρή στους διανοητές, ώστε ο
Kepler (Johannes Kepler, 1571-1630) πραγματεύθηκε ένα πιθανό
πλάνο διάταξης των πλανητών του ηλιακού μας συστήματος πάνω
σε σφαίρες εγγεγραμμένες και περιγεγραμμένες στα πλατωνικά στε-
ρεά.

Κάτω από την επίδραση του Πλάτωνα τα Μαθηματικά στην Ακαδη-
μία πήραν μια θεωρητική κατεύθυνση, φθάνοντας μέχρι την υπερβολή να
αγνοηθούν πιθανές πρακτικές εφαρμογές τους. Με το έργο που δημιουρ-
γήθηκε στην Ακαδημία εγκαινιάστηκε μια χρυσή εποχή που στη διάρκειά
της οι γνώσεις της ανθρωπότητας αυξήθηκαν σε μεγάλο βαθμό.
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Κεφάλαιο 4

« Ἀεί ὁ Θεός ὁ μέγας γεωμετρεῖ »

Σ ΤΟ έργο του Ερωτήσεις ο Πλούταρχος κάνει μια αναφορά:

«Πῶς Πλάτων ἔλεγε τόν θεόν ἀεί γεωμετρεῖν».

Με μια μικρή αλλαγή στη φράση που αναφέρεται στον Πλάτωνα:
«Θεός ἀεί γεωμετρεῖ», προέκυψε η φράση:

«Ἀεί ὁ Θεός ὁ μέγας γεωμετρεῖ»

Ο αριθμός των γραμμάτων της προηγούμενης πρότασης δημιουργεί
τον αριθμό 3,14159 που συμπίπτει με τα πρώτα έξι ψηφία του περίφημου
αριθμού π.

Ο καθηγητήςΜαθηματικών στοΠανεπιστήμιοΑθηνώνΝικόλαοςΧα-
τζηδάκης (1872-1942) συμπλήρωσε την φράση αυτή δημιουργώντας το
επόμενο τετράστιχο

Ἀεί ὁ Θεός ὁ μέγας γεωμετρεῖ,
τό κύκλου μῆκος ἵνα ὁρίσῃ διαμέτρῳ,
παρήγαγεν ἀριθμόν ἀπέραντον,
καί ὅν, φεῦ, οὐδέποτε ὅλον θνητοί θά εὕρωσι.

Η δημιουργία του τετράστιχου από τον Χατζηδάκη έγινε περίτεχνα
για να δημιουργήσει ένα μνημονικό κανόνα που ο αριθμός των γραμμά-
των των λέξεων θα αντιστοιχεί στα ψηφία του π.
Έτσι έχουμε τον αριθμό: 3,1415926535897932384626
που είναι μια προσέγγιση του π με 22 δεκαδικά ψηφία.
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ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Ο αριθμός π ορίζεται ως ο λόγος της περιφέρειας ενός κύκλου προς
τη διάμετρό του. Ο λόγος αυτός είναι ανεξάρτητος από το μέγεθος του
κύκλου. Αν συμβολίσουμε με L το μήκος ενός κύκλου και δ τη διάμετρό
του, έχουμε: π =

L

δ
.

Από την αρχαιότητα έγιναν προσπάθειες για την προσέγγιση του π.
Στη Βαβυλώνα, ένας δίσκος της χρονολογείται το 1900–1600 π.Χ. και
έχει μια γεωμετρική δήλωση που του δίνει την τιμή 25

8
≃ 3,125. Στην

Αίγυπτο ο Πάπυρος Rhind χρονολογείται γύρω στο 1650 π.Χ., αλλά έχει
αντιγραφεί από ένα έγγραφο που χρονολογείται το 1850 π.Χ. και έχει ένα

τύπο ο οποίος αντιμετωπίζει την σταθερά π ως
(
16

9

)2

≃ 3,1605. Στην
Ινδία γύρω στο 600 π.Χ., το Shulba Sutras, σανσκριτικά κείμενα που είναι

πλούσια σε μαθηματικό περιεχόμενο, εξομοιώνει τον π με
(
9785

5568

)2

≃
3,088.

Εκείνος, όμως, ο οποίος θεωρείται ότι ήταν ο πρώτος που προσέγ-
γισε τον υπολογισμό του π σε μια πιο θεωρητική βάση ήταν ο Αρχιμή-
δης, γι’ αυτό και το π είναι γνωστό και ως σταθερά του Αρχιμήδη. Αυτός
καθόρισε την πρώτη επιστημονικά αποδεδειγμένη μέθοδο με την οποία
υπολογίζεται ο αριθμός. Ξεκινώντας από ένα εγγεγραμμένο και ένα περι-
γεγραμμένο εξάγωνο και διπλασιάζοντας τις πλευρές τους 4 φορές κατέ-
ληξε σε δύο 96-γωνα και υπολόγισε τις περιμέτρους τους. Στο έργο του
Κύκλου Μέτρησις και στην πρόταση 3 ο Αρχιμήδης αναφέρει:

«Παντός κύκλου ἡ περίμετρος τῆς διαμέτρου ἐστί καί ἔτι ὑπερέ-
χει ἐλάσσονι μέν ἤ ἑβδόμῳ μέρει τῆς διαμέτρου, μείζονι δέ ἤ δέκα
ἑβδομηκοστομόνοις».

Δηλαδή το πάνω και το κάτω όριο του π είναι το 3 +
1

7
=

22

7
και το

3 +
10

71
=

223

71
, δηλαδή 223

71
< π <

22

7
.

Ή διαφορετικά (σε δεκαδική μορφή): 3, 140845 < π < 3, 142857

Οι προηγούμενες τιμές για τον π είναι ρητές προσεγγίσεις του. Το
1761 ο Γιόχαν Λάμπερτ (Johann Heinrich Lambert, 1728-1777) απέδειξε
ότι ο π είναι άρρητος αριθμός. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εκφρα-
στεί ως κλάσμα δύο ακέραιων αριθμών. Κατά συνέπεια, η δεκαδική απει-
κόνιση δεν τελειώνει ποτέ και ποτέ δεν καθίσταται μια μόνιμη και επα-
ναλαμβανόμενη παράσταση. Η δεύτερη μεγάλη ανακάλυψη σημειώθηκε
το 1882, όταν ο Φέρντιναντ φον Λίντεμαν (Ferdinand von Lindemann,

18



Κεφάλαιο 4. Ἀεί ὁ Θεός ὁ μέγας γεωμετρεῖ

1852–1939) απέδειξε ότι ο π είναι υπερβατικός αριθμός, δηλαδή δεν απο-
τελεί ρίζα ενός μη-μηδενικού πολυωνύμου με ρητούς συντελεστές. Αυτό
έχει σαν συνέπεια ότι είναι αδύνατο να λυθεί το αρχαίο πρόβλημα του
τετραγωνισμού του κύκλου με κανόνα και διαβήτη.

Για χιλιάδες χρόνια μαθηματικοί προσπάθησαν να επεκτείνουν την
κατανόησή τους πάνω στο π, κάποιες φορές με τον υπολογισμό της τι-
μής του με υψηλό βαθμό ακρίβειας. Πολύ πριν από τον 14ο αιώνα μα-
θηματικοί, όπως ο Αρχιμήδης και ο Liu Hui, χρησιμοποίησαν γεωμετρι-
κές τεχνικές βασιζόμενες σε πολύγωνα, για να υπολογίσουν την αξία του
π. Μετά τον 14ο αιώνα νέοι αλγόριθμοι βασιζόμενοι σε άπειρες σειρές
υπολογίζουν τον αριθμό π με μεγαλύτερη ακρίβεια και χρησιμοποιούνται
από μαθηματικούς όπως ο Madhava, ο Νεύτωνας, ο Όιλερ, ο Γκάους, και
ο Ραμανούτζαν.

Κάποιες από αυτές είναι:

1. Ο Leibniz ονόμαζε την επόμενη σχέση ως «αριθμητικό τετραγωνισμό
του κύκλου»

π

4
= 1− 1

3
+

1

5
− 1

7
+ . . .

2. Η σειρά Madhava - Leibniz

π =
√
12

(
1− 1

3· 3
+

1

5· 32
− 1

7· 33
+ . . .

)
3. Γινόμενο Wallis

π

2
=

4

3
· 16
15

· 36
35

· 64
63

· . . .

4. Το επόμενο άθροισμα υπήρχε στην πρώτη επιστολή του Ramanujan
στον Hardy

2

π
= 1− 5

(
1

2

)3

+ 9

(
1· 3
2· 4

)3

− 13

(
1· 3· 5
2· 4· 6

)3

+ . . .

Η κατασκευή των υπολογιστών στα μέσα του 20ού αιώνα αναζωπύ-
ρωσε το κυνήγι για τα ψηφία του π. Ειδικά από το 1980 και μετά, με την
δημιουργία νέων επαναληπτικών αλγορίθμων για τον υπολογισμό του π,
που ήταν πολύ πιο γρήγοροι από την άπειρη σειρά έκαναν δυνατό να υπο-
λογιστούν τρισσεκατομμύρια ψηφία του π.
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Σύμφωνα με τους Jörg Arndt και Christoph Haenel, για τους περισ-
σότερους αριθμητικούς υπολογισμούς που αφορούν τον π τριάντα εννέα
ψηφία είναι επαρκή να εκτελέσουν τους περισσότερους κοσμολογικούς
υπολογισμούς, γιατί αυτή η ακρίβεια είναι απαραίτητη για τον υπολογι-
σμό του όγκου του γνωστού σύμπαντος με ακρίβεια ενός ατόμου. Παρά
το γεγονός αυτό, γίνεται προσπάθεια για τον υπολογισμό περισσότερων
κάθε φορά ψηφίων του π. Αυτή η προσπάθεια μπορεί να αποδοθεί εν
μέρει στην ανθρώπινη φιλοδοξία και τέτοια επιτεύγματα με τον π συ-
χνά γίνονται πρωτοσέλιδα σε όλο τον κόσμο. Έχουν, επίσης, πρακτικά
οφέλη, όπως σε δοκιμές υπερυπολογιστών, δοκιμή αλγορίθμων αριθμη-
τικής ανάλυσης, συμπεριλαμβανομένων της υψηλής ακρίβειας αλγορίθ-
μων πολλαπλασιασμού, και εντός των καθαρών μαθηματικών, παρέχουν
στοιχεία για την αξιολόγηση της τυχαιότητας των ψηφίων του π.

Όπως το τετράστιχο του Χατζηδάκη για την απομνημόνευση ψηφίων
του π (3,14159 26535 89793 23846 26433 83279) έχουν γραφεί ανάλογα
και σε άλλες γλώσσες. Εδώ ας αναφέρουμε δύο από αυτά.

Στα Γαλλικά - ΑΝΩΝΥΜΟΣ
Que j’aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages!
Immortel Archimède antique, ingénieur,
Qui de ton jugement peut sonder la valeur?
Pour moi ton problème eut de pareils avantages.

Αριθμό χρήσιμο θέλω να διδάξω στους σοφούς!
Αθάνατε Αρχιμήδη, αρχαίε μηχανικέ,
Ποιος τη δική σου κρίση εκτίμησε ποτέ;
Με το πρόβλημά σου ωφέλησες και μένα και αυτούς.

Στα Σουηδικά - ΦΡΑΝΚ ΒΙΚΣΤΡΟΜ
Act, o fasa, π numer förringas
ty skolan låter var adept itvingas
räknelära medelst räknedosa
och så yes tillrron till tabell en dyster kosa.
Nej, lat istället dem nu tokpoem bibringas!

Πάει το π, ασήμαντο έχει γίνει
κανείς στο σχολείο σημασία δεν του δίνει
οι μαθητές υπολογίζουν με κομπιουτεράκι
στον πίνακα δεν γράφει κανένα πια παιδάκι.
Κι αυτό το ποιηματάκι για μας έχει απομείνει!
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Κεφάλαιο 5

«Δεν υπάρχει βασιλική οδός για τη Γεωμετρία»

Χ ΡΕΙΑΖΕΤΑΙ μεγάλο θάρρος για να αμφισβητήσει ένας κοινός θνη-
τός τις απόψεις ενός βασιλέα-Θεού. Η απάντηση του θνητού σε

τυχόν ερώτηση του βασιλέα μπορεί να προκαλέσει την οργή του και να
στοιχίσει την ίδια του τη ζωή. Ο Ευκλείδης δεν δίστασε να δώσει απά-
ντηση στην ερώτηση τουΠτολεμαίου για το πώς μπορεί να κατακτήσει τα
μαθηματικά που βρίσκονταν στους πάπυρους της βιβλιοθήκης της Αλε-
ξάνδρειας, ζητώντας του να του υποδείξει έναν τρόπο, ο οποίος να αρ-
μόζει σε έναν βασιλέα, για να κατανοήσει τις δύσκολες, για αυτόν, απο-
δείξεις. Ο Ευκλείδης, εκείνη την εποχή, ήταν υπεύθυνος της βιβλιοθήκης
και έδειχνε στον Πτολεμαίο τον πλούτο της ανθρώπινης γνώσης που είχε
συγκεντρωθεί εκεί, απάντησε με τη φράση που έμεινε στην αιωνιότητα:

Δεν υπάρχει βασιλική οδός για τη Γεωμετρία.

Ας αναλογιστούμε τη σημασία της φράσης του: Χωρίς δουλειά, τί-
ποτε δεν μαθαίνεται, χωρίς δουλειά τίποτε δε κερδίζεται από οποιονδή-
ποτε. Μια φράση που πρέπει να εντυπωθεί στο σύγχρονο άτομο, καθώς
το νόημα της είναι τόσο επίκαιρο. Ο άνθρωπος είναι από τη φύση του
δημιουργικό ον. Παρόλα αυτά, σε κάθε στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας
επιζητούσε το κέρδος και το όφελος χωρίς να καταβάλλει προσωπικό μό-
χθο και κόπο. Όταν λόγω της αδράνειάς του και της μετατροπής του σε
παθητικό αποδέκτη των όσων συμβαίνουν γύρω του δεν κερδίζει ή δε μα-
θαίνει, τα βάζει με ανώτερες δυνάμεις, την τύχη και τη μοίρα. Δε δέχεται,
με άλλα λόγια, να επιρρίψει ευθύνες στον εαυτό του και να μάθει από τα
λάθη του. Για αυτό, λοιπόν, και ο Ευκλείδης προσπάθησε με τη φράση
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του αυτή να παρακινήσει τον άνθρωπο να μετατραπεί από παθητικό απο-
δέκτη σε ένα ανήσυχο ον που διψά για αυτοκαλλιέργεια και γνώση.

Ο Ευκλείδης (325 π.Χ.-265π.Χ.) ήταν Έλληνας μαθηματικός που δί-
δαξε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ήταν προγενέστερος
του Αρχιμήδη και η περίοδος ακμής του ήταν γύρω στο 300 π.Χ. Στην
αρχαιότητα αναφέρεται ως ο Γεωμέτρης ή ο Στοιχειωτής από τη στιγμή
που έγραψε τα Στοιχεία. Γενικά, είναι γνωστά πολύ λίγα στοιχεία για τη
ζωή και τη δράση του. Σύμφωνα με μερικούς Άραβες συγγραφείς, ο Ευ-
κλείδης ήταν γιος του Ναυκράτη και εγγονός του Ζήναρχου. Μαθήτευσε
στην Ακαδημία του Πλάτωνα, όπου για πρώτη φορά φάνηκαν οι μαθη-
ματικές του αρετές, οι οποίες όταν έγιναν γνωστές στον βασιλιά της Αι-
γύπτου Πτολεμαίο τον Α´, ο τελευταίος τον κάλεσε να διδάξει στην Αλε-
ξάνδρεια, το μεγαλύτερο κέντρο της εποχής, στο Πανεπιστήμιο που λει-
τουργούσε στο ομώνυμο Μουσείο. Ενδέχεται να υπήρξε πλατωνιστής,
όπως αναφέρει κι ο Πρόκλος. Εκεί ίδρυσε και τη δική του σχολή στην
οποία διδάχτηκαν μεγάλοι Έλληνες μαθηματικοί και αστρονόμοι, όπως
ο Ερατοσθένης, η Υπατία και αρκετοί άλλοι.

Ο Ευκλείδης είχε τη φήμη πως ήταν δίκαιος, ευσυνείδητος αλλά και
έντιμος, ενώ κύριο χαρακτηριστικό του αποτελούσε η υποδειγματική του
καλοσύνη σε όσους ασχολούνταν με τον κλάδο τωνΜαθηματικών ακόμα
και σε μικρό βαθμό. Επιπρόσθετα, αγαπούσε τη γνώση και αναγνώριζε
την αξία της παιδείας σε όλους τους τομείς και για τον λόγο αυτό ήταν
και εξαίρετος διδάσκαλος. Στο σημείο αυτό, καλό θα ήταν να αναφερ-
θούμε σε ένα περιστατικό, το οποίο δείχνει τη σημασία της γνώσης στα
μάτια ενός γεωμέτρη, ανθρώπου πρακτικού και θετικού και όχι κάποιου
θεωρητικού επιστήμονα. Κάποιος που είχε αρχίσει να διδάσκεται γεωμε-
τρία δίπλα στον Ευκλείδη, μόλις έμαθε το πρώτο θεώρημα, τον ρώτησε
τι περισσότερο θα κέρδιζε αν τα μάθαινε όλα αυτά και τότε ο Ευκλείδης
κάλεσε τον δούλο του και του είπε: «δώσ’ του τρεις οβολούς, εφόσον
πρέπει να κερδίζει κάτι από ό,τι μαθαίνει».

Το γνωστότερο έργο του είναι τα «Στοιχεῖα», το οποίο από την αρ-
χαιότητα μέχρι και σήμερα απασχολεί πολλούς σχολιαστές, συγγραφείς
και άλλους επιστήμονες. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτό το έργο του συνέ-
λεξε πολλά από τα θεωρήματα του Εύδοξου, τελειοποίησε πολλά από
εκείνα του Θεαίτητου και παρουσίασε με αδιαμφισβήτητο τρόπο τα θέ-
ματα που είχαν αποδειχθεί χωρίς αυστηρότητα από τους προκατόχους
του. Περιλαμβάνει 372 θεωρήματα και 93 προβλήματα και η αρτιότητά
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του υπήρξε η αιτία για να εγκαταλειφθούν όλα τα προγενέστερα αντί-
στοιχα έργα. Σημειωτέον, με τον όρο θεώρημα εννοούμε προτάσεις που
πρέπει να αποδειχθούν, ενώ τα προβλήματα είναι γεωμετρικές κατασκευές
που πρέπει να αποδειχτούν. Η απόδειξη, μάλιστα, κάθε θεωρήματος τε-
λειώνει με τη φράση «Ὅπερ ἔδει δεῖξαι». Αξίζει να σημειωθεί πως σύμ-
φωνα με τον Πρόκλο ο όρος «στοιχεῖον» σημαίνει ένα θεώρημα που υπει-
σέρχεται σε άλλα προβλήματα του κλάδου και βοηθά να αποδειχτούν
πολλά άλλα θεωρήματα. Επειδή, όμως, στα αρχαία ελληνικά η λέξη αυτή
σημαίνει και γράμμα, πρέπει να γίνει αντιληπτή η σχέση του έργου αυτού
με τη γεωμετρία, όπως των γραμμάτων με τη γλώσσα.

Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας

Ο Ευκλείδης υπήρξε ο πρώτος μεγάλος μαθηματικός μιας μακράς
σειράς λογίων οι οποίοι εργάστηκαν στην Αλεξάνδρεια των ελληνιστι-
κών χρόνων. Η Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Αλέξανδρο
και προοριζόταν να γίνει κέντρο πολιτισμού, εμπορίου και διακυβέρνη-
σης. Ο Αλέξανδρος πέθανε το 323 π.Χ. χωρίς να δει να ολοκληρώνεται
η μεγαλοπρεπής πόλη του, η οποία είχε σχεδιαστεί με βάση γεωμετρικές
συντεταγμένες. Η γεωμετρία της υπήρξε εύστοχη και η πόλη έγινε κέντρο
των ελληνικών μαθηματικών, της επιστήμης, της φιλοσοφίας στα χρόνια
του διαδόχου του Αλεξάνδρου, του Πτολεμαίου του Α´. Η βιβλιοθήκη
της Αλεξάνδρειας και το Μουσείο έγιναν στα χρόνια της βασιλείας του
γιού του, Πτολεμαίου του Β´. Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας έφτασε
να στεγάζει 200.000 έως 500.000 παπύρους, που αντιπροσώπευαν το με-
γαλύτερο μέρος της τότε παγκόσμιας γνώσης. Το Μουσείο ήταν αφιε-
ρωμένο στις εννέα Μούσες και, ουσιαστικά, ήταν το πρώτο ερευνητικό
κέντρο παγκοσμίως. Μπορούμε να πούμε πως το Μουσείο και η Βιβλιο-
θήκη μαζί θύμιζαν από ορισμένες απόψεις τα σύγχρονα πανεπιστήμια.
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Μια πλειάδα αρχαίων λογίων έζησαν, επισκέφθηκαν και επιτέλεσαν
το έργο τους στην Αλεξάνδρεια. Μεταξύ αυτών ο Ερατοσθένης ο Κυ-
ρηναίος, αρχιβιβλιοθηκάριος της Αλεξάνδρειας, που έγινε ο πρώτος άν-
θρωπος στην ιστορία που μέτρησε την περιφέρεια της Γης το 212 π.Χ.
Ακόμα, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος, αστρονόμος, χρησιμοποίησε μια ευφυή
και πολύπλοκη μέθοδο, συνδυάζοντας την τριγωνομετρία με ένα απλό
μοντέλο του ουρανού για να υπολογίσει με καλή προσέγγιση το μέγεθος
της Σελήνης και την απόστασή της από τη Γη. ΟΑρχιμήδης από τις Συρα-
κούσες, επίσης, επισκέφτηκε την Αλεξάνδρεια για να σπουδάσει μαθημα-
τικά. Η αστρονομία έφτασε στο αποκορύφωμά της στην Αλεξάνδρεια με
το έργο του Ίππαρχου τον 2ο αιώνα π.Χ και του Κλαύδιου Πτολεμαίου
τον 2ο αιώνα μ.Χ. Ο Ίππαρχος περιέγραφε την κίνηση του Ήλιου και
της Σελήνης, όπως φαίνονται από τη Γη, ώστε μπορούσε να προβλέψει
τις εκλείψεις με ακρίβεια μιας δύο ωρών. Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος στο
περίφημο έργο του Αλμαγέστη (παραφθορά της αραβικής απόδοσης του
«Μεγίστη») έδωσε εξήγηση στην κίνηση των ουράνιων σωμάτων, που
κυριάρχησε μέχρι τον Κοπέρνικο. Έγραψε, επίσης, ένα βιβλίο με τίτλο
Γεωγραφία όπου περιγράφει το γήινο σύμπαν.

Μετά την κατάκτηση από τους Ρωμαίους σταδιακά ξεκινά και η πα-
ρακμή της Αλεξανδρινής εποχής. Η τελευταία μεγάλη λόγια που εργά-
στηκε στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας ονομαζόταν Υπατία και ήταν η
πρώτη σπουδαία γυναίκα της οποίας η δράση έχει περάσει στην ιστορία.
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια γύρω στο 370 μ.Χ. Πατέρας της ήταν ο
Θέωνας, διάσημος μαθηματικός και φιλόσοφος, ο οποίος της δίδαξε τα
μαθηματικά. Ξεπέρασε τον πατέρα της στα Μαθηματικά, ήταν ονομα-
στή για τις σπουδαίες διαλέξεις της και έγραψε σημαντικά σχόλια σε δύο
διάσημα ελληνικά έργα, την Αριθμητική του Διόφαντου και τις Κωνικές
τομές του Απολλώνιου. Είχε τραγικό τέλος όταν έπεσε θύμα του όχλου
φανατισμένων χριστιανών. Η Υπατία ενσάρκωνε την ελληνική επιστήμη
και τον ορθολογισμό.
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Κεφάλαιο 6

« Μή μου τούς κύκλους τάραττε. »

Ο ΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ κατάλογος των μεγαλύτερων μαθηματικών όλης
της ιστορίας και αν έχει συνταχθεί περιλαμβάνει στην αρχή του το

όνομα του Αρχιμήδη. Τα άλλα δύο ονόματα που συγκροτούν την πρώτη
τριάδα είναι του Νεύτωνα και του Γκάους.

Ο Αρχιμήδης (287π.Χ. -212π.Χ.) γεννήθηκε στις Συρακούσες της Σι-
κελίας. Ήταν γιός του αστρονόμου Φειδία και λέγεται ότι είχε συγγένεια
με τον Ιέρωνα τον Β´, τύραννο (ή βασιλιά) των Συρακουσών. Ο Ιέρω-
νας καθώς και ο γιός του Γέλωνας είχαν στενές σχέσεις με τον Αρχιμήδη
και είχαν μεγάλη εκτίμηση στο πρόσωπό του. Σε νεαρή ηλικία βρέθηκε
στηνΑλεξάνδρεια για να επισκεφτεί τη φημισμένη βιβλιοθήκη της πόλης.
Έμεινε για καιρό προκειμένου να σπουδάσει και γνώρισε πολλούς επι-
στήμονες από τον κύκλο του Ευκλείδη. Ανέπτυξε φιλία με τον Κόνωνα,
έναν ταλαντούχο μαθηματικό τον οποίο εκτιμούσε ιδιαίτερα, καθώς και
με τον Ερατοσθένη τον Κυρηναίο. Με αυτούς τους δύο, και περισσότερο
με τον Κόνωνα, φαίνεται ότι αισθανόταν την ανάγκη να μοιραστεί τις
σκέψεις του γιατί ένιωθε ότι μπορούν να τον καταλάβουν. Όταν ο Κό-
νωνας πέθανε, ο Αρχιμήδης αλληλογραφούσε με τον Δοσίθεο, μαθητή
του Κόνωνα. Συνήθιζε να στέλνει κείμενά του, άλλοτε με αποδείξεις και
άλλοτε χωρίς, στους φίλους του στην Αλεξάνδρεια. Αρκετές φορές τους
έστελνε μόνο τις προτάσεις και τους παρότρυνε να βρούν μόνοι τους τις
αποδείξεις, για να νιώσουν την ευχαρίστηση της ανακάλυψης. Ο Ηρα-
κλείδης, φίλος του Αρχιμήδη, είχε γράψει τη βιογραφία του, αλλά το
έργο αυτό χάθηκε και έτσι πολλές λεπτομέρειες της ζωής του παραμέ-
νουν άγνωστες. Είναι άγνωστο αν είχε παντρευτεί ή αν είχε παιδιά.
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Πέθανε περίπου το 212 π.Χ. κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Καρ-
χηδονιακού Πολέμου. Οι ρωμαϊκές δυνάμεις υπό τον στρατηγό Μάρκο
Κλαύδιο Μάρκελλο κυρίευσαν τις Συρακούσες μετά από πολιορκία δύο
χρόνων. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ο Αρχιμήδης είχε κατά νου ένα μα-
θηματικό σχήμα, όταν η πόλη καταλήφθηκε, και αυτός είναι ο λόγος που
δεν αντιλήφθηκε την άλωσή της. Ένας στρατιώτης τον διέταξε να πάει να
συναντήσει τον στρατηγό Μάρκο Κλαύδιο Μάρκελλο, αλλά αυτός αρ-
νήθηκε λέγοντας ότι πρέπει να τελειώσει το πρόβλημά του. Ο στρατιώ-
της θύμωσε και τον σκότωσε με το σπαθί του. Ωστόσο, υπάρχει και μία
δεύτερη εκδοχή για τον θάνατό του, πάλι σύμφωνα με τον Πλούταρχο.
Καθώς ένας στρατιώτης ορμούσε κατά πάνω του με γυμνό ξίφος, ο Αρ-
χιμήδης του είπε να περιμένει μέχρι να λύσει το πρόβλημά του. Όπως και
να συνέβη, λέγεται ότι ο στρατιώτης βάδισε πάνω στο σχήμα του και ο
Αρχιμήδης του φώναξε οργισμένος;

Μή μου τούς κύκλους τάραττε.

Κατά τη γνώμη άλλων είπε:

Παρ’ κεφαλάν καί μη παρά γραμμάν.
Δηλαδή, χτύπα το κεφάλι μου αλλά πρόσεχε το σχήμα.

Μάταια, όμως, γιατί ο στρατιώτης εξοργίστηκε, έβγαλε το ξίφος του και
σκότωσε τον Αρχιμήδη στην ηλικία των εβδομήντα πέντε ετών.

Ο θάνατος του Αρχιμήδη. Ψηφιδωτό που προέρχεται, πιθανώς, από τη σχολή
του Ραφαήλ.
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Σχετικά με τον θρύλο του θανάτου του Αρχιμήδη ο Άλφρεντ Νορθ
Γουάϊτχεντ (Alfred North Whitehead, 1861–1947) έγραψε:

Οθάνατος τουΑρχιμήδη από τα χέρια ενός Ρωμαίου στρατιώτη
συμβολίζει μια παγκόσμια αλλαγή πρώτου μεγέθους. Οι θεωρητι-
κοί Έλληνες με την αγάπη τους για την αφηρημένη επιστήμη υπο-
σκελίστηκαν στην ηγεσία του ευρωπαϊκού κόσμου από τους πρα-
κτικούς Ρωμαίους. Ο Λόρδος Μπίκονσφιλντ σε μια από τις νουβέ-
λες του όρισε τον πρακτικό άνθρωπο σαν εκείνον που οδηγεί σε
βαθμό τελειότητας τις πλάνες των προγόνων του. Οι Ρωμαίοι ήταν
ένας μεγάλος λαός αλλά είχαν την κατάρα της στειρότητας που συ-
νεπάγεται ο πρακτικισμός. Δε βελτίωσαν τη γνώση των προηγού-
μενων, δεν προχώρησαν πουθενά πέρα από κάποιες δευτερεύουσες
τεχνικές λεπτομέρειες της μηχανικής. Δεν ήταν ονειροπόλοι αρκετά
για να φθάσουν σε νέες απόψεις που να μπορούν να δώσουν ένα πε-
ρισσότερο θεμελιακό έλεγχο πάνω στις δυνάμεις της φύσης. Κανέ-
νας Ρωμαίος δεν έχασε τη ζωή του επειδή είχε αφαιρεθεί στους
συλλογισμούς του πάνω από ένα μαθηματικό διάγραμμα...

ΟΑρχιμήδης υπήρξε μαθηματικός, μηχανικός, αστρονόμος, φυσικός,
εφευρέτης και φιλόσοφος. Υπήρξε μια από τις μεγαλύτερες ιδιοφυΐες στη
μηχανική και από τους μεγαλύτερους εφευρέτες μηχανικών κατασκευών.
Παρ’ όλο που θα μπορούσε να είχε γράψει ολόκληρα βιβλία στην εφαρ-
μοσμένη μηχανική, φαίνεται ότι περιφρονούσε τις εφευρέσεις του. Ο Αρ-
χιμήδης θεωρούσε τον εαυτό του ως κατεξοχήν θεωρητικό μαθηματικό.
Αντίθετα, οι Ρωμαίοι εντυπωσιάστηκαν περισσότερο από τις διάφορες
εφευρέσεις του και πιθανόν είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την παραμόρ-
φωση της ταυτότητας και της σημασίας του Αρχιμήδη ως μαθηματικού.
Συνέγραψε πλήθος έργων, εκ των οποίων ελάχιστα σώζονται μέχρι σή-
μερα. Γι’ αυτό τον λόγο δεν μας δίνεται η δυνατότητα να συμβαδίσουμε
ολοκληρωτικά με τη μεγαλοπρέπεια των ιδεών του. Αν και δεν διαθέ-
τουμε πληροφορίες για όλα, σήμερα γνωρίζουμε πως ο αριθμός των έρ-
γων του ανέρχεται σε 43.

Ας αναφερθούμε περιεκτικά σε κάποιες από τις ιδέες του ξεκινώντας
από το πιο αγαπημένο έργο του το

«Περί σφαίρας και κυλίνδρου»: Περιλαμβάνει σε 2 βιβλία προτάσεις
εκ των οποίων οι 44 περιέχονται στο πρώτο και αναφέρονται στην
κυρτή επιφάνεια και τον όγκο κυλίνδρου και κολούρου κώνου κα-
θώς και στην επιφάνεια και τον όγκο σφαίρας και σφαιρικού τομέα.
Στο βιβλίο αυτό βρίσκεται και το θεώρημα που δίνει τη σχέση των
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όγκων κυλίνδρου που έχει βάση έναν μέγιστο κύκλο της σφαίρας
και ύψος ίσο με τη διάμετρο της και της εγγεγραμμένης σε αυτόν
σφαίρας και είναι ίσος με 3

2 . Ο Αρχιμήδης ήταν τόσο περήφανος
γι’ αυτό ώστε ζήτησε να χαραχτεί στον τάφο του. Οι συγγενείς και
φίλοι του ζήτησαν την άδεια από τονΜάρκελλο, τον Ρωμαίο στρα-
τηγό να εκπληρώσουν την επιθυμία του νεκρού. Λόγω αυτής της
επιγραφής ο Κικέρων το 75 π.Χ εντόπισε τον ξεχασμένο τάφο. Στο
δεύτερο βιβλίο περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα του πρώτου για
τη λύση προβλημάτων ενώ το τελευταίο μέρος του έργου έχει χα-
θεί.

«Κύκλου μέτρησις»: Περιέχει τρεις προτάσεις και αναφέρεται στην προ-
σπάθειά του να υπολογίσει το μήκος της περιφέρειας ενός κύκλου.
Έτσι, λοιπόν, πρώτος βρίσκει ότι το εμβαδό κυκλικού δίσκου είναι
ίσο με το εμβαδό ορθογωνίου τριγώνου με κάθετες πλευρές ίσες με
την ακτίνα και το μήκος του κύκλου. Εδώ προσεγγίζει τον αριθμό
π με μεγάλη ακρίβεια: 3 10

71 < π < 3 1
7 . Μέσω αυτού του έργου πα-

ρουσιάζεται η συμβολή του Αρχιμήδη στο πρόβλημα του τετραγω-
νισμού του κύκλου. Πρώτος αντικαθιστά την ιδέα της κατασκευής
κύκλου ισοδύναμου με τετράγωνο με την προσπάθεια μέτρησής
του. Τα δύο πρώτα έργα αποτελούν συμπλήρωμα των στοιχείων
του Ευκλείδη.

«Περί Κωνοειδέων και σφαιροειδέων»: Περιλαμβάνει 32 θεωρήματα
όπου μελετούνται ιδιότητες των επιφανειών που γεννιούνται από
την περιστροφή των κωνικών τομών γύρω από τον άξονά τους. Πα-
ρουσιάζει σχέσεις ευφυέστατων συλλογισμών και βρίσκει εμβαδά
με τη μέθοδο της εξάντλησης, η οποία οφείλεται στον Εύδοξο (408-
355 π.Χ). Η μέθοδος της εξάντλησης, σε γενικές γραμμές, είναι η
εξής: με τα «αθροίσματα Riemann» (που θα ήταν ιστορικά δικαιό-
τερο να ονομάζονται αθροίσματα Εύδοξου-Αρχιμήδη) επιτυγχάνο-
νται (άνω και) κάτω φράγματα της ζητούμενης γεωμετρικής ποσό-
τητας (π.χ εμβαδού ή όγκου) με τη γεωμετρική κατασκευή μιας
γνήσιας αύξουσας ακολουθίας αν εμβαδών ή όγκων εγγεγραμμέ-
νων σχημάτων και μιας γνήσια φθίνουσας ακολουθίας βν αντίστοι-
χων περιγεγραμμένων γεωμετρικών μεγεθών μεταξύ των οποίων
κείται η ζητούμενη γεωμετρική ποσότητα Α, η οποία επιθυμούμε
να αποδείξουμε ότι ισούται με τη γνωστή εκ των προτέρων τιμή Β.
Το μεγάλο ερώτημα είναι με ποιο τρόπο έβρισκε την, καθόλου προ-
φανή, τιμή Β ώστε να εφαρμόσει ύστερα την μέθοδο της εξάντλη-
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σης για να την αποδείξει .Έπρεπε να περιμένουμε μέχρι το 1906
και την εκ θαύματος ανακάλυψη του πιο εκπληκτικού έργου του
Αρχιμήδη, του «Περί των μηχανικών θεωρημάτων προς Ερα-
τοσθένην έφοδος» στο οποίο περιγράφει πώς συνέλαβε τα σημα-
ντικότερα αποτελέσματά του. Το παλίμψηστο χειρόγραφο βρέθηκε
στην Κωνσταντινούπολη κάτω από ένα στρώμα βυζαντινών λει-
τουργικών προσευχών με το οποίο είχε επικαλυφθεί κατά τον 13ο
αιώνα. Ο Αρχιμήδης είχε βρεθεί ένα μικρό βήμα πριν το σχηματι-
σμό της γενικής έννοιας της ολοκλήρωσης. Έπρεπε να περιμένουμε
19 αιώνες για να δούμε αυτό το βήμα να ολοκληρώνεται.

«Περί ελίκων»: Περιέχει 28 θεωρήματα και 6 πορίσματα που αναφέ-
ρονται στη μεθοδική μελέτη των καμπύλων. Στην αρχή του βι-
βλίου δίνει τον ορισμό της έλικας, η οποία είναι γνωστή σήμερα
ως «έλικα του Αρχιμήδη». Με αυτές τις μελέτες ο Αρχιμήδης ήταν
ο πρώτος που έλυσε το διασημότερο από τα προβλήματα της αρ-
χαιότητας, τον τετραγωνισμό του κύκλου.

«Περί επιπέδων ισορροπιών»: Αποτελείται από 2 βιβλία. Το πρώτο πε-
ριέχει 15 θεωρήματα και 2 πορίσματα και αρχίζει με τον προσδιο-
ρισμό των συνθηκών ισορροπίας μιας βαριάς ευθείας που στηρίζε-
ται σε κατακόρυφο υπομόχλιο. Το δεύτερο βιβλίο περιέχει 10 θε-
ωρήματα και μελετά το κέντρο βάρους παραβολικών τμημάτων. Η
μεταγενέστερη μορφή του περιλαμβάνεται στο έργο «Τετραγωνι-
σμός παραβολής» με το οποίο θεμελίωσε τη Στατική των Στερεών
και ονομάστηκε «πατέρας της Μηχανικής».

«Περί των εν ύδατι εφισταμένων ή οχουμένων»: Αποτελεί την θεμε-
λίωση της Υδροστατικής. Η πραγματεία αποτελείται από 2 βιβλία
και 19 προτάσεις στα Λατινικά που διατυπώνουν τη θεμελιώδη
αρχή τηςΥδροστατικής μέσω του περιστατικού στην μπανιέρα του.

«Οστομάχιον»: Βρέθηκε και αυτό το 1906 στο παλίμψηστο χειρόγραφο
της Κωνσταντινούπολης και πραγματεύεται τη διαίρεση ενός τε-
τραγώνου σε 14 ευθύγραμμα σχήματα που να έχουν ρητό λόγο
προς το αρχικό σχήμα. Τα τμήματα του παραλληλογράμμου απο-
τελούσαν το παιχνίδι «Οστομάχιον» κατά το οποίο επιδιωκόταν
ο σχηματισμός διαφόρων σχημάτων ελεφάντων και θηρίων, κάτι
ανάλογο με το σημερινό tangram. Ωστόσο, κανείς δε γνώριζε σε τι
χρησίμευαν τα 14 αυτά κομμάτια στον Αρχιμήδη. Τώρα νομίζουμε
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ότι ξέρουμε. Προσπαθούσε να υπολογίσει με πόσους τρόπους μπο-
ρεί κανείς να επαναδιατάξει τα 14 αυτά κομμάτια και να εξακολου-
θεί να έχει το τετράγωνο. Το κείμενο αυτό, λοιπόν, αποτελεί την πιο
παλιά μελέτη της συνδυαστικής.

«Περί του επταγώνου»: Εδώ δίνεται η κατασκευή κανονικού επταγώ-
νου από τον Αρχιμήδη, η οποία δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά στα
γερμανικά. Ο υπολογισμός του ύψους και του εμβαδού ενός τυ-
χαίου τριγώνου, όταν δοθούν τα μήκη των τριών πλευρών του είναι
ένα επίτευγμα του Αρχιμήδη και όχι του Ήρωνα.

«Ψαμμίτης»: Είναι το μόνο σωσμένο αριθμητικό έργο του Αρχιμήδη.
Ουσιαστικά είναι μια πραγματεία πάνω στο πώς μπορεί κανείς να
γράψει μεγάλους αριθμούς και να λογαριάσει με αυτούς. Το περιε-
χόμενο του έργου ψαμμίτης (ψάμμος=άμμος) είναι ο υπολογισμός
του πλήθους των κόκκων της άμμου που θα χωρούσε στο σύμπαν,
αν ήταν γεμάτο από αυτήν.

Ο Αρχιμήδης, όσο και αν ασχολήθηκε με μηχανικές κατασκευές για
τις πρακτικές ανάγκες που απαιτούσε η εποχή του, αυτό που τον χαρακτή-
ριζε ήταν η αγάπη του για τη θεωρία. Χρησιμοποιούσε, επίσης, τη Μηχα-
νική του για να ανακαλύψει αλήθειες, τις οποίες μετά αποδείκνυε. Αυτό
είναι κάτι που τον χαρακτηρίζει ως σύγχρονο μυαλό: Χρησιμοποιούσε
οτιδήποτε ανταποκρινόταν ως όπλο για να λύνει τα προβλήματά του.

Σύμφωνα με τον ιστορικό τωνΜαθηματικώνΜπελ: Με τον Νεύτωνα
θα είχαν τέλεια συνεννόηση, και είναι πιθανόν ότι, αν είχε ζήσει αρκετά
ώστε να παρακολουθήσει μεταπτυχιακά μαθήματα στα Μαθηματικά και
τη Φυσική, θα καταλάβαινε τον Αϊνστάιν, τον Μπορ, τον Χάιζενμπεργκ
και τον Ντιράκ καλύτερα απ’ όσο οι ίδιοι τους εαυτούς τους.

Ακόμα και ο εκκεντρικός μαθηματικός του 20ου αιώνα Χάρντι χρη-
σιμοποίησε το όνομά του για να εκφράσει την άποψή του για την «αθα-
νασία» των μεγάλων διανοητών.

Τον Αρχιμήδη θα τον θυμούνται ακόμα και όταν ο Αισχύλος θα ’χει
ξεχαστεί, επειδή οι γλώσσες πεθαίνουν ενώ οι μαθηματικές ιδέες
όχι. Η «αθανασία» μπορεί να είναι μια ανόητη λέξη αλλά, κατά
πάσα πιθανότητα, ένας μαθηματικός έχει περισσότερες ευκαιρίες
για ό,τι μπορεί αυτή να σημαίνει.
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« Εὕρηκα, εὕρηκα! »

Π ΡΕΠΕΙ να είναι η πιο διάσημη φράση που έχει ειπωθεί και, όπως
αναφέρεται στην παράδοση, οφείλεται στον μέγιστο των επιστη-

μόνων Αρχιμήδη. Η ιστορία που συνοδεύει τη φράση αυτή είναι γνωστή
από τον Βιτρούβιο στο γνωστό έργο του De Architectura (Περί Αρχιτε-
κτονικής).

Ο Ιέρωνας, ο βασιλιάς των Συρακουσών, όταν κάποτε θέλησε να αφιε-
ρώσει ένα χρυσό στεφάνι στον Δία, παράγγειλε σε έναν χρυσοχόο να το
κατασκευάσει. Αφού του έδωσε ένα ορισμένο βάρος χρυσού, ο χρυσο-
χόος του έδωσε ένα χρυσό στεφάνι με βάρος ίσο με το βάρος του χρυσού
που του είχε δώσει. Ο Ιέρωνας υποψιαζόταν ότι το στεφάνι δεν ήταν όλο
φτιαγμένο από ατόφιο χρυσάφι αλλά από χρυσό με ασήμι. Έτσι, ανέθεσε
την εξιχνίαση του θέματος στον Αρχιμήδη, ο οποίος στην αρχή δυσκο-
λεύτηκε. Μία μέρα, καθώς έμπαινε στην μπανιέρα του, παρατήρησε ότι
το νερό χυνόταν. Τότε σκέφτηκε τον τρόπο που θα έλεγχε τη νοθεία.Ήταν
τόσο ενθουσιασμένος, που πετάχτηκε γυμνός έξω από το μπάνιο, και τρέ-
χοντας στους δρόμους, φώναζε την περίφημη λέξη:

«Εὕρηκα, εὕρηκα!»

Άσχετα αν η ιστορία ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είναι τό-
σες πολλές οι ανακαλύψεις τουΑρχιμήδη, τόσες πολλές οι στιγμές έμπνευ-
σής του που σίγουρα κάποια φορά θα είχε πει το «Εὕρηκα - Εὕρηκα!»
μέσα στον ενθουσιασμό του.
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Κατά τον ιστορικό Βιτρούβιο, ακολούθησε την εξής διαδικασία. Ζή-
τησε από τον Ιέρωνα και πήρε ένα κομμάτι χρυσού και ένα κομμάτι ασήμι
ίσου βάρους το καθένα με αυτό του στεφανιού. Έπειτα πήρε ένα δοχείο
εξ’ ολοκλήρου γεμάτο με νερό. Βύθισε το ασήμι και ο όγκος του νε-
ρού που υπερχείλισε ήταν προφανώς ίσος με τον όγκο του ασημιού. Την
ίδια διαδικασία ακολούθησε και με τον χρυσό και με το στεφάνι. Μα-
ζεύοντας το νερό που χυνόταν και στις τρεις περιπτώσεις, μέτρησε τους
τρεις όγκους. Αν το στεφάνι ήταν κατασκευασμένο από ατόφιο χρυσάφι,
ο όγκος του νερού που υπερχείλιζε θα ήταν ίσος με τον όγκο του νε-
ρού που υπερχείλιζε και όταν βάζαμε στο δοχείο το χρυσάφι. Αυτό όμως
δεν συνέβαινε και έτσι αποδείχθηκε η απάτη. Ο Αρχιμήδης, ωστόσο, δεν
έμεινε εκεί αλλά βρήκε και το ποσοστό της νοθείας, προσδιορίζοντας την
ποσότητα του ασημιού που περιεχόταν στο στεφάνι. Ζύγιζε πρώτα το στε-
ρεό στον αέρα και έπειτα το ζύγιζε μέσα στο νερό. Ύστερα υπολόγιζε τον
λόγο του βάρους του στερεού σώματος στον αέρα προς τη διαφορά του
βάρους. Βρήκε, λοιπόν, πως ένας δοσμένος όγκος από χρυσάφι ζυγίζει
19,3 φορές τον ίσο όγκο νερού.

Αυτό που ανακάλυψε ο Αρχιμήδης είναι η αρχή της υδροστατικής,
ένας από τους πρώτους καθολικούς, παγκόσμιους νόμους της επιστήμης.
Ήταν η μεγαλύτερη επιστημονική του ανακάλυψη, που είναι γνωστή ως
Αρχή του Αρχιμήδη:

Κάθε σώμα το οποίο βυθίζεται σε ένα υγρό δέχεται άνωση ίση
με το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει.

Η μαθηματική έκφραση είναι:

A = ε·V = ρgV
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όπου A είναι η άνωση, V ο όγκος του εκτοπιζόμενου υγρού, ε το ειδικό
βάρος του υγρού, ρ η πυκνότητα του υγρού και g η επιτάχυνση της βα-
ρύτητας.

Ας αναφέρουμε μερικές από τις εντυπωσιακές εφευρέσεις του Αρχιμήδη.
Το αραιόμετρο

Στην προσπάθειά του ο Αρχιμήδης να λύσει το πρόβλημα του νο-
θευμένου στεφανιού οδηγήθηκε όχι μόνο στην ανακάλυψη και τη δια-
τύπωση των θεμελιωδών αρχών της υδροστατικής αλλά και στην κατα-
σκευή διαφόρων μηχανημάτων για τη μέτρηση της πίεσης των υγρών.
Ένα τέτοιο είναι το αραιόμετρο. Για το αραιό-
μετρο του Αρχιμήδη πληροφορούμαστε από ένα
γράμμα του Συνεσίου προς την Υπατία. Αποτε-
λείται από έναν χάλκινο κύλινδρο που στο κάτω
άκρο του έχει προσαρμοσμένο έναν κώνο μετρίου
βάρους. Ο κύλινδρος υποδιαιρείται σε όσο το δυ-
νατόν ίσες υποδιαιρέσεις. Όταν το αραιόμετρο βυ-
θίζεται σε ένα υγρό και επιπλέει, η ελεύθερη επι-
φάνεια του υγρού αντιστοιχεί σε μία υποδιαίρεσή
του.

Αυτή δίνει τη σχετική πυκνότητα αυτού του υγρού σε σχέση με την
πυκνότητα κάποιου άλλου ήδη μετρημένου και αυτό γιατί όσο πιο πολύ
βυθίζεται το αραιόμετρο, τόσο πιο αραιό είναι το υγρό. Βέβαια, αυτό
απαιτούσε τη μέτρηση των δύο υγρών με το ίδιο αραιόμετρο, αφού εκείνη
την εποχή η μαζική κατασκευή πανομοιότυπων οργάνων ήταν δύσκολη.

Ο κοχλίας του Αρχιμήδη
Ο Αρχιμήδης, ενώ βρισκόταν στην Αίγυπτο, παρατήρησε την αδυ-

ναμία άρδευσης των χωραφιών παρά τις τεράστιες ποσότητες νερού που
είχε ο Νείλος. Έτσι επινόησε μια μηχανή για την ανύψωση των νερών
σε ψηλότερη στάθμη και τη διανομή τους με ελεύθερη ροή στα χωρά-
φια. Η μηχανή αυτή αποτελούσε το μοναδικό αντλητικό μηχάνημα της
εποχής. Τον Κοχλία αυτό μας τον περιγράφει ο Βιτρούβιος. Τόνιζε ότι η
κλίση του πρέπει να ανταποκρίνεται στο Πυθαγόρειο Θεώρημα και ότι
το μήκος του σε πόδια πρέπει να είναι ίσο με τη διάμετρό του σε δακτύ-
λους. Η περιγραφή του Βιτρούβιου είναι πολύ λεπτομερειακή. Ο κοχλίας
επέτρεπε την άντληση τεράστιων ποσοτήτων νερού από μικρό, όμως, βά-
θος. Η κίνηση σε αυτόν δινόταν είτε από ανθρώπους είτε από ζώα, με τη
βοήθεια ίσως, ξύλινων οδοντωτών τροχών.
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Για αυτή την εφεύρεση ο Μιχαήλ Ψελλός αναφέρει ότι:

Άλλαξε τις ιδιότητες των σωμάτων, κατέκλυσε με νερό τη Λιβύη,
άλλαξε τη ροή ποταμών και τους ένωσε σε μια σήραγγα και τους
έφερε προς τα πάνω και πάλι προς τα κάτω και μπορούσε όταν
ήθελε να κάνει την υγρή φύση να στέκεται ή να κινείται.

Επίσης, αυτή η εφεύρεση έδωσε ώθηση στην εξόρυξη μεταλλευμά-
των καθώς μπορούσαν να αντλήσουν τα υπόγεια νερά.

Το οδόμετρο
Από τις πιο αξιοθαύμαστες εφευρέσεις του Αρχιμήδη είναι το οδό-

μετρο. Το οδόμετρο ήταν προσαρμοσμένο σε ένα μικρό τροχοφόρο που
δενόταν πίσω από κάποιο κινητό, όπως άμαξα ή ζώο. Οι τροχοί κατά την
κύλισή τους έδιναν την κυκλική τους κίνηση στον ατέρμονα και αυτός
στον οδοντωτό τροχό. Μετά από σειρά τέτοιων παρεμβολών ατερμόνων
και οδοντωτών η κίνηση έφτανε σε μία βελόνα-δείκτη, που στρεφόταν
πολύ αργά. Έτσι έφτανε στον αριθμημένο δίσκο και έδειχνε τα διανυό-
μενα στάδια. Το οδόμετρο προσαρμοζόταν και στα καράβια και κατέ-
γραφε θαλάσσιες αποστάσεις, με αποτέλεσμα τη χάραξη ακριβέστερων
χαρτών. Εκεί, όμως, αντί για τροχούς περιείχε δίσκους με πτερύγια που
στρέφονταν από το νερό κατά την πλεύση. Το σπουδαίο αυτό μηχάνημα
ταξίδεψε στο πέρασμα του χρόνου μέσω των κειμένων του Ήρωνα.
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Κεφάλαιο 8

« Δός μοι πᾷ στῶ καί τάν γᾶν κινάσω »

Μ ΙΑ άλλη αναφώνηση του Αρχιμήδη που έχει διασωθεί στους αιώ-
νες και σημαίνει: «Δώσε μου ένα μέρος να σταθώ και θα κινήσω

τη γη». Λέγεται ότι την είπε όταν ανακάλυψε τον νόμο των μοχλών, που
εντυπωσιάστηκε τόσο, ώστε να καυχηθεί ότι θα μπορούσε να μετακινή-
σει και τη γη αρκεί να έβρισκε ένα μέρος για να σταθεί. Πιθανόν να την
εξέφρασε στη Δωρική σικελική διάλεκτο - όπως και τα έργα που έγραψε:

Πᾷ βῶ καὶ κινῶ τὰν γᾶν.

Η φράση αυτή, όπως αναφέρει ο ιστορικός των Μαθηματικών Μπέλ,
θα ήταν τέλειο μότο για ένα σύγχρονο ερευνητικό ίδρυμα και φαίνεται
περίεργο που δεν έχει υιοθετηθεί.

Αυτό που ανακάλυψε ο Αρχιμήδης είναι μία αρχή της στατικής και
το περιέγραψε στο έργο του με τίτλοΠερί επιπέδων ισορροπιών. Ο Αρχι-
μήδης ήταν ο πρώτος που εξήγησε τον νόμο των μοχλών, διατυπώνοντάς
τον ως εξής:

Ίσα βάρη σε ίσες αποστάσεις βρίσκονται σε ισορροπία, και άνισα
βάρη σε ίσες αποστάσεις δεν βρίσκονται σε ισορροπία, αλλά
κλίνουν προς το βάρος που βρίσκεται στη μεγαλύτερη απόσταση.

Μετά την αρχή της υδροστατικής που πήρε το όνομά του, ο νόμος
των μοχλών είναι από τις μεγαλύτερες επιστημονικές ανακαλύψεις του.
Ο νόμος αυτός βρήκε πρακτική εφαρμογή σε πολλές από τις μηχανικές
κατασκευές του και άφηνε έκθαμβους τους ανθρώπους της εποχής του
καθώς μετακινούσε υπέρβαρα αντικείμενα με τη δύναμη του ενός χεριού
του.
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Στα σημεία A και B βρίσκονται τα βάρη B1 και B2. Η απόσταση καθε-
νός από το υπομόχλιο Γ είναι αντίστοιχα d1 και d2. Ο νόμος των μοχλών
διατυπώνεται ως εξής:
Το σύστημα βρίσκεται σε ισορροπία αν ισχύει η συνθήκη

B1· d1 = B2· d2 ή
B1

B2
=

d2
d1

Για παράδειγμα, για να μπορέσουμε με τη χρήση μοχλού να σηκώ-
σουμε ένα συγκεκριμένο βάρος χρησιμοποιώντας δύναμη όσο το μισό
βάρος, η απόσταση από το υπομόχλιο έως το σημείο που ασκείται η δύ-
ναμη πρέπει να είναι η διπλάσια της απόστασης ανάμεσα στο υπομόχλιο
και το βάρος. Καταλαβαίνουμε ότι για να ανυψώσουμε ένα αντικείμενο
με μεγάλο βάρος δεν έχουμε παρά να τοποθετήσουμε το υπομόχλιο κοντά
στο αντικείμενο, οπότε η δύναμη που θα εφαρμόσουμε θα είναι μικρή.

Η καθέλκυση του πλοίου Συρακοσία
Ο Αρχιμήδης έλυσε θεωρητικά το πρόβλημα: «Να μετακινηθεί ένα

δοσμένο βάρος από μια δοσμένη δύναμη» και ανακοίνωσε στον Ιέρωνα
ότι με τη βοήθεια του μοχλού του οποιοδήποτε δοσμένο βάρος θα μπο-
ρούσε να το μετακινήσει με οποιαδήποτε δοσμένη δύναμη και καυχήθηκε
λέγοντας «πᾷ βῶ καὶ κινῶ τὰν γᾶν», δηλαδή δώσε μου τόπο και θα κινήσω
τη γη. Είχε, δηλαδή, καταλάβει ότι με τη βοήθεια του μοχλού μπορούσε
να ανταλλάξει τη δύναμη με την απόσταση. Ο Ιέρωνας, έκθαμβος, του
ζήτησε να εφαρμόσει το πρόβλημα στην πράξη και να του δώσει ένα πα-
ράδειγμα κάποιου μεγάλου βάρους που μπορεί να μετακινηθεί από μια
μικρή δύναμη. Αμέσως του δόθηκε η ευκαιρία. Ο Ιέρωνας είχε παραγ-
γείλει την κατασκευή ενός πλοίου, πρωτότυπου για την εποχή. Το πλοίο
αυτό ναυπηγήθηκε με ξυλεία αρκετή για τη ναυπήγηση 60 τριήρεων και
είχε χωρητικότητα 4000 τόνων. Αυτό λοιπόν το πλοίο που ονομαζόταν
Συρακοσία ανέλαβε να καθελκύσει μόνος του ο Αρχιμήδης. Όταν είχε τε-
λειώσει ο σκελετός με τις επενδύσεις, και αφού είχαν τοποθετηθεί μέσα
του τόσοι άνθρωποι και φορτία, όσα επρόκειτο να φέρει όταν θα τελεί-
ωνε, ο Αρχιμήδης το καθέλκυσε από απόσταση με τη βοήθεια μιας σύν-
θετης τροχαλίας που συρόταν με πολλά σχοινιά (πολύσπαστον), με απλές
κινήσεις του χεριού του.
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Οι πολεμικές μηχανές

Όταν ο Ιέρωνας κατάλαβε ότι ο Μάρκελλος είχε σκοπό να πολιορκή-
σει τις Συρακούσες, παρακάλεσε τον Αρχιμήδη να ετοιμάσει κατάλληλα
αμυντικά όπλα ώστε να αποτραπεί η κατάληψη της πόλης από τους Ρω-
μαίους. Πράγματι, ο Αρχιμήδης άφησε για λίγο τις έρευνές του και ικανο-
ποίησε την απαίτηση του φίλου του Ιέρωνα. Επινόησε και κατασκεύασε
πολεμικές μηχανές οι οποίες έκαναν την άμυνα των Συρακουσών τόσο
ισχυρή, ώστε για οκτώ μήνες κάθε επίθεση του Μάρκελλου αποτύγχανε.
Σε πολλές από τις κατασκευές του χρησιμοποίησε τις γνώσεις του για
τους μοχλούς και τις τροχαλίες.

Θα αναφέρουμε κάποιες από αυτές τις μηχανές.

Καταπέλτες. Με αυτούς οι Συρακούσιοι έριχναν πέτρες που ζύγι-
ζαν πάνω από ένα τέταρτο του τόνου και κατέστρεφαν ένα πρωτόγονο
πυροβολικό των Ρωμαίων που ήταν τοποθετημένο πάνω σε μια ψηλή
πλατφόρμα σε σχήμα άρπας, υποστηριζόμενη από οκτώ τριήρεις δεμέ-
νες μαζί. Με τους καταπέλτες οι αμυνόμενοι κατέστρεφαν τη Σαμβύκη,
ένα είδος πολιορκητικής μηχανής των Ρωμαίων. Αυτή αποτελούνταν από
μια πλατφόρμα και μια σκάλα στηριγμένη στα κατάρτια οκτώ συζευγμέ-
νων πλοίων, ώστε να σχηματίζει κεκλιμένο επίπεδο, και πλησιάζοντας το
τείχος μάχονταν με τους αμυνόμενους.

Σιδερένιες άρπαγες. Ήταν γερανοί που κατέληγαν σε ράμφη και σι-
δερένια νύχια. Με αυτές άρπαζαν τα πλοία που πλησίαζαν, τα στριφογύ-
ριζαν, τα άφηναν ελεύθερα να βυθιστούν στο νερό ή να τσακιστούν στα
απόκρημνα βράχια. Ο Πολύβιος (201-120 π.Χ.) έγραψε ότι στον Μάρ-
κελλο αποδίδονται τα επόμενα λόγια:

Τα μεν πλοία μας τα καταπίνει εκ της θαλάσσης ο Αρχιμήδης
οι δε Σαμβύκες ραπιζόμενες διαλύονται μετ’αισχύνης σαν να
ήταν μεθυσμένες...

Καυστικά κάτοπτρα. Ο Ανθέμιος (6ος αι.μ.Χ.) στο έργο του Περί
παραδόξων μηχανημάτων αναφέρει για συστοιχίες επίπεδων κατόπτρων,
σχήματος κανονικού εξαγώνου, συνδεδεμένων κατά τη μία τους πλευρά.
Τα κάτοπτρα ήταν χάλκινα με στιλβωμένες επιφάνειες που εστίαζαν το
ηλιακό φως πάνω στα Ρωμαϊκά πλοία προκαλώντας τους πυρπόληση. Αν
και αυτή η σύνδεση των κατόπτρων είναι μάλλον απίθανη, γιατί θα δυ-
σκόλευε τον εστιασμό του φωτός, η ανάφλεξη με την εστίαση ηλιακών
ακτίνων σε ένα σημείο είναι αξιοθαύμαστο γεγονός τον 3ο αιώνα π.Χ.
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Εκτοξευτές βελών-ακοντίων. Ευέλικτα μηχανήματα για την εκτό-
ξευση βελών και ακοντίων σε μακρινή απόσταση, αλλά και σε κάθετη
φορά όταν οι στρατιώτες πλησίαζαν τη βάση των τειχών. Τα μηχανήματα
αυτά ήταν κρυμμένα μέσα στα τείχη και, όταν πλησίαζε ο εχθρός, ανυ-
ψώνονταν και εκτείνονταν οριζόντια ή κάθετα για να αναλάβουν δράση.

Εκτοξευτές μικρών λίθων. Οι ρίψεις γίνονταν προς το Ρωμαϊκό πε-
ζικό όταν αυτό έκανε επιθέσεις από την ξηρά για την κατάληψη κάποιου
σημείου του τείχους. Εκεί οι πέτρες πέφτοντας υπό μορφή βροχής προ-
καλούσαν τεράστιες απώλειες στους Ρωμαίους. Βαλλιστικά που δεν φαί-
νονταν και άρπαγες για τους στρατιώτες είχαν καταρρακώσει το ηθικό
των Ρωμαίων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται από τον Πλούταρχο ότι ήταν
τέτοιος ο πανικός του εχθρού, ώστε αν τύχαινε κατά την επίθεση και έβλε-
παν να εξέχει από τα τείχη λίγο σχοινί ή κάποιο ξύλο, φώναζαν ότι κάποιο
μηχάνημα κινεί εναντίον τους ο Αρχιμήδης και υποχωρούσαν τρομαγμέ-
νοι.

Αρχιτρόνιο. Ήταν ένα πυροβόλο ατμού, το οποίο επανανακάλυψε
πολλούς αιώνες αργότερα ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι.
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Κεφάλαιο 9

« Έχω μια πραγματικά υπέροχη απόδειξη
αυτής της πρότασης, που όμως δεν χωρά σ’ ένα
τόσο στενό περιθώριο »

Δ ΕΝ υπάρχει αμφιβολία πως το πιο διάσημο ερώτημα σε όλη την
ιστορία των μαθηματικών είναι αυτό του Τελευταίου Θεωρήμα-

τος του Φερμά, που ονομάστηκε έτσι από τον Πιέρ ντε Φερμά, τον άν-
θρωπο που το διατύπωσε. Παρόλη την κομψότητά του και τη λυσσαλέα
προσπάθεια πολλών μαθηματικών να βρουν τη λύση του, έμεινε άλυτο
για πάνω από 3,5 αιώνες, ενώ πολλοί θεώρησαν πως δε θα λυνόταν ποτέ.
Πώς όμως ξεκίνησαν όλα; Ποιοι έφτασαν κοντά στο να το λύσουν; Και
ποιος έδωσε τέλος στη μακροχρόνια αυτή εικασία;

Αυτό που πυροδότησε το υπεραιωνόβιο αυτό πρόβλημα δημιουργή-
θηκε χιλιάδες χρόνια πριν, περίπου το 530 π.Χ., από τον γνωστό σε όλους
μας, Πυθαγόρα. Το διάσημο Πυθαγόρειο Θεώρημα (x2 + y2 = z2 όπου
z είναι η υποτείνουσα ορθογωνίου τριγώνου και x, y οι κάθετες πλευρές
του), λιτό, κομψό και θεμελιώδους σημασίας στον μαθηματικό κόσμο,
έμελλε δεκάδες αιώνες αργότερα να γίνει η βάση του προβληματισμού
και εν συνεχεία του Θεωρήματος, ενός ιδιοφυούς, αυτοδίδαχτου μαθη-
ματικού, που τάραξε τον κόσμο, του Πιέρ ντε Φερμά.

ΟΦερμά (Pierre de Fermat, 1601-1665) γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη
της Νοτιοδυτικής Γαλλίας, στο Μπομόν ντε Λομάνι. Προερχόταν από
ευκατάστατη οικογένεια, που έχαιρε μεγάλης εκτίμησης από τη γαλλική
αριστοκρατία. Μεγαλώνοντας γράφτηκε στο πανεπιστήμιο της Τουλού-
ζης και στη συνέχεια στο πανεπιστήμιο του Μπορντώ. Εκεί είχε και την
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πρώτη επαφή του με τα Μαθηματικά. Ύστερα μετακόμισε στην Ορλεάνη
όπου και σπούδασε νομικά στο πανεπιστήμιο της πόλης. Ακολούθησε
σταδιοδρομία δικαστικού υπαλλήλου και ανήλθε σε υψηλές κοινωνικές
και πολιτικές βαθμίδες και πόστα.

ΟΠιέρ ντε Φερμά ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με ταΜαθηματικά όπου
η συμβολή του ήταν μεγάλη. Ειδικότερα, είναι γνωστός για την ανακά-
λυψη μιας πρωτότυπης μεθόδου υπολογισμού των ελάχιστων και μέγι-
στων σημείων σε καμπύλες γραμμές, η οποία είναι ανάλογη με τον τότε
ακόμα άγνωστο, τότε, Διαφορικό Λογισμό. Επίσης είναι γνωστός και για
τις έρευνές του στη Θεωρία Αριθμών, την Αναλυτική Γεωμετρία, τη Θε-
ωρία Πιθανοτήτων και την Οπτική.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στις αρχές του 17ου αιώνα τα Μα-
θηματικά δεν θεωρούνταν σοβαρή επιστήμη και δεν υπήρχε παρά μόνο
μια μικρή μαθηματική κοινότητα, στην οποία ο κάθε μαθηματικός δρούσε
ατομικά και με μεγάλη μυστικότητα. Έτσι, ειδικά για τοΦερμά, που ζούσε
μακριά από το κέντρο του διαφωτισμού (Παρίσι), ήταν εξαιρετικά δύ-
σκολο να έρθει σε επαφή με αυτή την κοινότητα που είχε δημιουργηθεί. Η
μόνη επαφή που διατηρούσε οΦερμά με άλλους μαθηματικούς ήταν αυτή
με τον Πατέρα Μαρέν Μερσέν (Marin Mersenne, 1588–1648). Ο Πατέ-
ρας Μερσέν ήταν γνωστός για την προσπάθειά του να ενθαρρύνει την
ανταλλαγή ιδεών μεταξύ μαθηματικών, αφού εκείνη την περίοδο όποιος
έλυνε κάποιο πρόβλημα κράταγε τη λύση κρυφή για να διατηρήσει την
φήμη του. Παρόλη την παρότρυνση του, όμως, ο Φερμά αρνιόταν να δη-
μοσιεύσει το έργο του, κάτι που ήταν χαρακτηριστικό όχι μόνο της εποχής
αλλά και του χαρακτήρα του.

Ήταν ένας ιδιοφυής άνθρωπος, λιγομίλητος, σεμνός, προσηλωμένος
σε αυτό που έκανε, με μια μεγάλη αγάπη για τη επίλυση γρίφων και τη
δημιουργία νέων θεωρημάτων. Η δημοσίευση του έργου του και η ανα-
γνώριση δεν σήμαιναν τίποτα γι’ αυτόν, που ικανοποιημένος απολάμβανε
τη δυνατότητα να μπορεί να δημιουργεί απερίσπαστος καινούργια θεω-
ρήματα. Συνήθιζε να γράφει επιστολές παρουσιάζοντας κάποιο θεώρημά
του χωρίς να αποκαλύπτει τις αποδείξεις του προκαλώντας, έτσι, τους
συναδέλφους του να βρουν εκείνοι την απόδειξη.

Ο Πιέρ ντε Φερμά ήξερε πολλές γλώσσες μεταξύ των οποίων Λατι-
νικά και Αρχαία Ελληνικά. Αυτό του έδωσε την δυνατότητα να διαβάσει
πολλά βιβλία των αρχαίων επιστημόνων. Ένα από αυτά τα βιβλία ήταν
και ο δεύτερος τόμος των Αριθμητικών, μιας πραγματείας πάνω στην Θε-
ωρία Αριθμών, γραμμένη από τον Διόφαντο. Σε ένα μέρος αυτού του βι-
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βλίου, αφιερωμένο στο Πυθαγόρειο Θεώρημα, στο περιθώριο κάποιας
σελίδας ο Πιέρ ντε Φερμά ενθουσιασμένος από τις πυθαγόρειες τριάδες
έγραψε την εξής σημείωση:

Όμως είναι αδύνατο να αναλυθεί ένας κύβος σε δύο κύβους ή μία
τέταρτη δύναμη σε δύο τέταρτες δυνάμεις ή γενικά οποιαδήποτε
δύναμη πέρα του τετραγώνου σε δύο ίδιες δυνάμεις.

Ή πιο απλά:

xν + yν = zν

με x, y, z, ν θετικούς ακέραιους αριθμούς και ν > 2 δεν έχει λύση.
Μετά την πρώτη σημείωση στο περιθώριο ο Φερμά σημείωσε ένα

ακόμη σχόλιο, που στοίχειωσε ολόκληρες γενιές μαθηματικών:

Έχω μια πραγματικά υπέροχη απόδειξη αυτής της πρότασης,
που όμως δεν χωρά σ’ ένα τόσο στενό περιθώριο.

Αυτό το θεώρημα, αν και γράφτηκε στην αρχή της καριέρας του (περί-
που το 1637), έμεινε στην ιστορία ως το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά
καθώς παρέμεινε άλυτο για τα επόμενα 358 χρόνια. Όμως, λόγω της προ-
αναφερθείσας μυστικότητας που επικρατούσε δημοσιεύτηκε σχεδόν 40
χρόνια αργότερα, μισή δεκαετία μετά τον θάνατό του. Αυτός που έφερε
στο προσκήνιο το έργο του ήταν ο γιός του Κλεμάν-Σαμιουέλ, που εκτί-
μησε τη σπουδαιότητα των ενδιαφερόντων του πατέρα του και μετά από
σκληρή προσπάθεια 5 ετών, το 1670, δημοσίευσε στην Τουλούζη ταΑριθ-
μητικά του Διόφαντου με 48 παρατηρήσεις του πατέρα του γραμμένες
στο περιθώριο κάθε σελίδας. Μία από αυτές τις παρατηρήσεις θα γινό-
ταν γνωστή μελλοντικά ως το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά.

Σε αυτά τα 358 χρόνια που παρεμβλήθηκαν μέχρι τη λύση του πολλοί
προσπάθησαν να βρουν την απόδειξή του. Υπήρχαν μέχρι και χρηματικά
έπαθλα για όποιον κατάφερνε να βρει την απόδειξη αυτή, κάτι που παρό-
τρυνε πολλούς επίδοξους μαθηματικούς και μη, να την βρουν.

Αξίζει να αναφερθεί η πρώτη προσπάθεια επίλυσης του θεωρήματος
από τον Λέοναρντ Όιλερ (Leonhard Euler,1707–1783), έναν από τους
μεγαλύτερους μαθηματικούς του 18ου αιώνα. Μάλιστα προκειμένου να
βρει τη λύση του ίδιου του Φερμά, έκανε εξονυχιστική έρευνα στο σπίτι
του χωρίς όμως αποτέλεσμα.
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Υπήρξαν πάντως αποδείξεις για ειδικές περιπτώσεις. Ο ίδιος ο Φερμά
γνωρίζουμε ότι κατάφερε να το αποδείξει για την ειδική περίπτωση του
ν = 4, ο Όιλερ για ν = 3, ενώ αργότερα αποδείχτηκε για ν = 5 από τον
Αντριέν-Μαρί Λεζάντρ (Adrien-Marie Legendre, 1752–1833), για ν =
14 από τον Λεζέν Ντίριχλετ (Peter Gustav Lejeune Dirichlet, 1805–1859)
και για ν = 7 από τον Γκαµπριέλ Λαµέ (Gabriel Lamé, 1795–1870).

Εκτός όμως από αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, κανένας δεν είχε κα-
ταφέρει να βρει μια γενική απόδειξη για όλους τους αριθμούς. Οι πιο γενι-
κευμένες αποδείξεις ήταν αυτές της Σοφί Ζερμέν (Marie-SophieGermain,
1776-1831) και του Έρνστ Έντουαρντ Κούμερ (Ernst Eduard Kummer,
1810-1893). Η Σοφί Ζερμέν αγαπούσε τα Μαθηματικά και κατάφερε να
ασχοληθεί μαζί τους σε μια ανδροκρατούμενη κοινωνία στην οποία το
να ασχοληθεί μια γυναίκα με τα Μαθηματικά ήταν κάτι ανήκουστο. Η
Σοφί Ζερμέν κατάφερε να αποδείξει μια γενική περίπτωση της οποίας οι
εκθέτες ανήκουν σε μια γενική κατηγορία πρώτων αριθμών (πρόκειται
για τους πρώτους αριθμούς οι οποίοι αν διπλασιαστούν και προστεθεί 1
δίνει και πάλι πρώτο αριθμό. π.χ. 2· 2 + 1 = 5). Παρόμοια γενικευμένη
απόδειξη δόθηκε και από τον Έντουαρντ Κούμερ, ο οποίος έφτασε πολύ
κοντά στη γενική απόδειξη επαληθεύοντας όλους του εκθέτες που διαι-
ρούνται από κανονικούς πρώτους αριθμούς.

Με την κατασκευή των πρώτων υπολογιστών δόθηκε η δυνατότητα
να ελεγχθούν όλες οι γενικές περιπτώσεις των αριθμών με εκθέτη μέχρι
και το 40.000.000. Όμως, αυτό δεν αποτελεί απόδειξη και, συνεπώς, δεν
σταμάτησε τους μαθηματικούς, που συνέχισαν την προσπάθεια για την
απόδειξη της εικασίας. Χαρακτηριστικά ωστόσο της δυσκολίας επίλυσής
της ήταν τα λόγια του μεγάλου μαθηματικού Νταβιντ Χίλμπερτ, που σε
ερώτηση που του έγινε γιατί δεν ασχολήθηκε ποτέ με το να αποδείξει
το τελευταίο Θεώρημα του Φερμά, έδωσε δύο απαντήσεις: «Πρέπει να
αφιερώσω πάνω από 3 χρόνια στο να μάθω τα πάντα για αυτό και μετά
να δώσω όλο μου τον εαυτό για κάτι που μάλλον δε θα καταφέρω» και
«Γιατί να σκοτώσω την κότα που γεννάει τα χρυσά αυγά;»

Ωστόσο, δύο δεκαετίες μετά τον θάνατό του ένα δεκάχρονο φιλόδοξο
αγόρι ονόματι Άντριου Ουάιλς (Andrew John Wiles, 1953-), ψάχνοντας
για ένα βιβλίο Μαθηματικών στη δημόσια βιβλιοθήκη, ήρθε αντιμέτωπο
με αυτό τοΘεώρημα και έβαλε ως στόχο του να το λύσει. Γοητεύτηκε από
την ιστορία του και με αφέλεια θεώρησε ότι μπορούσε να καταφέρει αυτό
που κάποιοι από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς των περασμένων αιώ-
νων δεν είχαν βρει δηλαδή τη γενική απόδειξη του Τελευταίου Θεωρή-
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ματος του Φερμά. Για πολύ καιρό προσπάθησε μελετώντας τις μεθόδους
που είχαν χρησιμοποιηθεί από τους προγενέστερούς του και πέφτοντας
συνεχώς σε αδιέξοδα. Με την ενηλικίωσή του αρχίζει το διδακτορικό του
στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου και αποθαρρύνεται από τους κα-
θηγητές του, που θεωρούσαν το Τελευταίο Θεώρημα ως κάτι άλυτο. Από
εκείνη τη στιγμή ο Ουάιλς παραμέλησε το πρόβλημα αυτό, τελείωσε το
διδακτορικό του και πήγε στην Αμερική, όπου έγινε καθηγητής στο πα-
νεπιστήμιο του Πρίνστον.

Έτσι, μέσα σε αυτό το πέπλο μυστηρίου φτάνουμε το 1984 στον ισχυ-
ρισμό του Γκέρχαρντ Φράι για τη σύνδεση μεταξύ της εικασίας δύο Ια-
πώνων μαθηματικών, των Σιμούρα (Goro Shimura, 1930-) και Τανιγιάμα
(Yutaka Taniyama, 1927–1958), για τις ελλειπτικές καμπύλες και του Τε-
λευταίου Θεωρήματος του Φερμά. Ο ισχυρισμός του αυτός αποδείχτηκε
αργότερα σωστός από τον μαθηματικό Κεν Ρίμπετ (Ken Ribet, 1948-) και
ο Ουάιλς έχοντας την αφορμή που χρειαζόταν δεν έχασε άλλο χρόνο. Άρ-
χισε να δουλεύει αδιάκοπα και με απόλυτη μυστικότητα στη σοφίτα του
σπιτιού του για επτά ολόκληρα χρόνια (1986-1993) και τελικά τα κατά-
φερε. Έτσι, στα τέλη Ιουνίου του 1993 προγραμματίζει μια σειρά τριών
διαλέξεων στο πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ με θέμα: «Ελλειπτικές καμπύ-
λες και αναπαραστάσεις Galois». Κάθε μέρα της διάλεξής του η ένταση
αυξανόταν, ώσπου την τελευταία μέρα (Τετάρτη 23-06) τελειώνει, με ένα
σχεδόν αδιάφορο ύφος, λέγοντας: «Κι αυτό αποδεικνύει το ΤελευταίοΘε-
ώρηµα του Fermat». Μετά από μήνες διαρκών ελέγχων ο καθηγητής Νικ
Κατζ (Nicholas Katz, 1943-) εντόπισε µια ατέλεια στην αποδεικτική δια-
δικασία που είχε ακολουθηθεί και η οποία, στην προκειμένη περίπτωση,
καθιστούσε όλη την απόδειξη ανεπαρκή. Ο Ουάιλς, όμως, αφού αποσύρ-
θηκε για άλλους 14 μήνες στη σοφίτα του, το πρωινό της ∆ευτέρας της
19ης Σεπτεμβρίου του 1994 κατάφερε να βρει την ολοκληρωμένη από-
δειξη του θεωρήματος, αφού είχε αποδεχθεί τη καθοριστική βοήθεια του
Ρίτσαρντ Τέιλορ (Richard Taylor, 1962-), λέκτορα του Πανεπιστημίου
τουΚέμπριτζ. Τα αισθήματά του ήταν απερίγραπτα, όπως είπε και ο ίδιος:

Ήταν η σημαντικότερη στιγμή σε ολόκληρη την επαγγελματική ζωή
μου. Ξαφνικά, απολύτως αναπάντεχα ήρθε η απίστευτη ανακάλυψη...
Ήταν τόσο απερίγραπτα όμορφη, ήταν τόσο απλή και συνάµα με-
γαλοπρεπής. Την πρώτη νύχτα πήγα σπίτι και κοιμήθηκα µε τις σκέ-
ψεις αυτής της ανακάλυψης. Και το επόμενο πρωί την ξαναήλεγξα
και την βρήκα εντάξει. Ήταν κάτι που ήθελα να το ανακοινώσω στη
γυναίκα µου µε µεγάλη ικανοποίηση. Το βρήκα! Βρήκα τη διόρ-
θωση στην απόδειξή µου!
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Γραμματόσημο της Δημοκρατίας της Τσεχίας

To Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά έγινε το διασημότερο θεώρημα
των Μαθηματικών για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι η απλό-
τητα της διατύπωσης σε συνδυασμό με τη δυσκολία που έχει η απόδειξη
του. Ένας άλλος είναι το γεγονός ότι παρέμεινε άλυτο για 358 χρόνια,
παρόλο που πολλοί από τους μεγαλύτερους μαθηματικούς προσπάθησαν
να το αποδείξουν. Έτσι, λοιπόν, αυτός που θα κατάφερνε να το αποδείξει
θα κέρδιζε αυτομάτως τεράστια φήμη και αναγνωρισιμότητα. Τέλος, ενώ
ο ίδιος ο Φερμά είχε υποστηρίξει πως είχε βρει μια γενική απόδειξη, αυτή
η «χαμένη» λύση δεν βρέθηκε πουθενά. Έτσι, το μυστήριο της λύσης του
παραμένει. Αν και πολλοί θεωρούν ότι ο Φερμά ποτέ δεν κατάφερε να
βρει την απόδειξη, άλλοι προσπαθούν να απλουστεύσουν την απόδειξη
του Ουάιλς, πιστεύοντας πως ο Φερμά ακολούθησε έναν πολύ διαφορε-
τικό δρόμο για την επίλυσή του.

Ένα είναι το σίγουρο. Τα Μαθηματικά δεν είναι μόνο μια σειρά από
χαοτικά κομψές εξισώσεις που εξηγούν όσα φτάνουν τα όρια της λογικής
και η φαντασία μας ούτε απλώς ένα από τα πιο υποτιμημένα μαθήματα
στο σχολείο που μόνο λίγοι καταλαβαίνουν και συμπαθούν. Είναι ένας
τρόπος σκέψης, μια φιλοσοφία ζωής και τελικά είναι οι ίδιοι οι άνθρω-
ποι και οι ιστορίες τους που τα αποτελούν και φέρνουν με την πολύτιμη
προσπάθειά τους το αύριο λίγο πιο κοντά στην ανθρωπότητα. Ή, όπως τα
χαρακτήρισε και ο ήρωας αυτής της ιστορίας, Άντριου Ουάιλς:

Ίσως, ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψω την εμπειρία µου στα
Μαθηματικά είναι να την παρομοιάσω µε την εμπειρία του να ει-
σέρχεσαι σε ένα σκοτεινό μέγαρο. Εισέρχεσαι στο πρώτο σκοτεινό,
απολύτως σκοτεινό δωμάτιο. Σκοντάφτεις δεξιά-αριστερά και πέ-
φτεις επάνω στα έπιπλα. Σιγά, σιγά μαθαίνεις πού βρίσκεται κάθε
έπιπλο. Και τελικά μετά από περίπου έξι μήνες βρίσκεις το δια-
κόπτη και ανάβεις το φως. Ξαφνικά λοιπόν, τα πάντα φωτίζονται
και βλέπεις πού βρισκόσουν. Κατόπιν εισέρχεσαι στο επόµενο σκο-
τεινό δωμάτιο...
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« Annus Mirabilis »

Η ΦΡΑΣΗ «Annus Mirabilis», που σημαίνει «Θαυμαστό Έτος», θα
έπρεπε μάλλον να αναφέρεται ως «Anni Mirabiles» («Θαυμαστά

Χρόνια») μιας και αναφέρεται στη διετία 1664-1666, περίοδο αξιομνη-
μόνευτων γεγονότων και σπουδαίων ανακαλύψεων από τον Νεύτωνα. Ο
ίδιος έγραψε αργότερα

«Εκείνη την περίοδο ήμουν στην ακμή της δημιουργικής μου δρα-
στηριότητας και έδινα σημασία στα μαθηματικά και τη φιλοσοφία1

περισσότερο από ποτέ»

Ηφράση αυτή συναντιέται πρώτη φορά σε ένα ποίημα του JohnDryden
(1631-1700) σχετικά με τα σπουδαία γεγονότα της περιόδου αυτής.

Τη χρονική περίοδο 1664-1666 το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ όπου
φοιτούσε ο Ισαάκ Νεύτωνας (Isaac Newton, 1642-1726) έκλεισε λόγω
της εμφάνισης της Μεγάλης Πανούκλας (βουβωνική πανώλη). Το διά-
στημα αυτό απομονώθηκε στο αγρόκτημά του που βρισκόταν στη γενέ-
τειρά του, το χωριό Γούλσθορπ (Woolsthorp), όπου συνέλαβε σχεδόν το
σύνολο του επιστημονικού του έργου. Στη διετία αυτή ανακάλυψε τον
νόμο της παγκόσμιας βαρύτητας, επινόησε τον Απειροστικό Λογισμό,
δηλαδή τη μέθοδο των ροών και των μεταβλητών ποσοτήτων, όπως ο
ίδιος την ονόμαζε, και απέδειξε πειραματικά πως το λευκό φως συντίθε-
ται από το φως όλων των χρωμάτων. Το διάστημα αυτό εργαζόταν νυ-
χθημερόν, δεν αναπαυόταν, παραμελούσε τη διατροφή του και σπάνια

1Ο όρος τότε συμπεριλάμβανε το σύνολο των φυσικών επιστημών.
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τοποθετούσε κάτι πάνω από την επιστήμη του. Το αποτέλεσμα της εργα-
σίας του τα δύο αυτά χρόνια αποτελεί πιθανώς τον σπουδαιότερο όγκο
γνώσεων που έχει ποτέ δημιουργήσει μόνος του ένας επιστήμονας μέσα
σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

ΟΝεύτωνας γεννήθηκε πρόωρα ενώ δύο μήνες νωρίτερα είχε πεθάνει
ο πατέρας του. Όταν ήταν τριών ετών, η μητέρα του ξαναπαντρεύτηκε και
ο Νεύτωνας μεγάλωσε με τους παππούδες του. Από παιδί ασχολήθηκε με
διάφορες κατασκευές αποδεικνύοντας πόσο εύστροφος είναι. Μεγάλωσε
με έντονη αντιπάθεια προς την τυραννία, την ευθυνοφοβία και την κατα-
πίεση. Ήταν σχετικά ευερέθιστο άτομο και εξελίχθηκε σε μυστικοπαθή
χαρακτήρα.Μέσα από καυστικές του επιστολές διακρίνεται η εικόνα ενός
χαρακτήρα παθιασμένου και, ίσως, εγωιστή. Υπήρξε πάντα οικονόμος
και, όταν απεβίωσε, ήταν πλούσιος για τα δεδομένα της εποχής. Παρόλα
αυτά, ήταν ιδιαίτερα γενναιόδωρος προς τους νέους.

Εξελέγη Μέλος του Trinity College το 1667 και στα 26 του χρόνια
διαδέχθηκε τον Ισαάκ Μπάροου (Isaac Barrow, 1630–1677) ως Λουκα-
σιανός Καθηγητής Μαθηματικών, όπου οι πρώτες του παραδόσεις ήταν
στην οπτική και ανέλυε τη σωματιδιακή θεωρία του φωτός. Στην μο-
ντέρνα κβαντική θεωρία, η θεωρία του Νεύτωνα συμφιλιώνεται με τη
φαινομενικά αντιφάσκουσα θεωρία τωνΧουκ (Robert Hooke, 1635-1703)
και Χόιχενς (Huygens, 1629–1695).

Το 1668 ο Νεύτωνας κατασκεύασε ο ίδιος ένα ανακλαστικό τηλε-
σκόπιο και παρατηρούσε τους δορυφόρους του Δία προσπαθώντας να
διαπιστώσει κατά πόσο η παγκόσμια βαρύτητα ήταν πραγματικά παγκό-
σμια. Η χρονιά αυτή ήταν ευνοϊκή και για τον Λογισμό αφού ο Νεύτω-
νας εντόπισε και προώθησε στη μαθηματική κοινότητα έναν υπολογισμό
Mercator. Το 1672 κατά την εκλογή του στη Βασιλική Εταιρεία ο Νεύ-
τωνας ανακοίνωσε την εργασία του σχετικά με τη σωματιδιακή θεωρία
του φωτός.

Τα χρόνια 1684-1686 σηματοδοτούν μια από τις μεγαλύτερες εποχές
στην ιστορία της ανθρώπινης σκέψης. Μετά από πίεση από τον φίλο και
συνάδελφό του Έντμοντ Χάλεϊ (Edmond Halley, 1656-1742), ο Νεύτω-
νας δέχτηκε να καταγράψει τις ανακαλύψεις του στην αστρονομία ώστε
να δημοσιευθούν. Έτσι, αφοσιώθηκε στη συγγραφή ενός κολοσιαίου και
απαιτητικού έργου, τιςΜαθηματικές αρχές της φυσικής φιλοσοφίας (Philosophiae
Νaturalis Principia Mathematica) ή σύντομα Αρχές (Principia). Κατά τη
διάρκεια της συγγραφής ο Νεύτωνας και πάλι παραμέλησε την υγεία του
λόγω της μέγιστης συγκέντρωσής του στην επίτευξη του στόχου του.
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Μπορούμε να πούμε ότι η περίοδος κατά την οποία συνέγραψε το
μνημειώδες αυτό έργο, ο Νεύτωνας βίωνε anni mirabiles πάλι αλλά αυτή
τη φορά στη μέση ηλικία του. Το 1686 το έργο του Αρχές παρουσιάστηκε
στη Βασιλική Εταιρεία και ένα χρόνο μετά τυπώθηκε. Ήταν ένα βιβλίο
που έμελλε να ασκήσει τεράστια επίδραση στην επιστήμη και συγκατα-
λέγεται μαζί με την Καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου στα πιο διάσημα
και σημαίνοντα επιστημονικά βιβλία όλων των εποχών.

Κανένας άλλος νόμος της φύσης δεν έχει ενοποιήσει ένα τόσο μεγάλο
αριθμό φυσικών φαινομένων όπως ο Νευτώνειος νόμος της παγκόσμιας
έλξης. Θέτει, επίσης, τις βάσεις της εξαιρετικά σημαντικής θεωρίας δια-
ταραχών, η οποία αποτελεί την προέλευση της σημερινής θεωρίας της
παρατήρησης των διαταραχών της σελήνης και τις ανακαλύψεις του Πο-
σειδώνα και του Πλούτωνα. Επίσης, μέσα από τον νόμο της βαρύτητας
εξηγήθηκε η πτώση κάποιων κομητών και μας έδωσε την ικανότητα να
προβλέπουμε την επανεμφάνιση άλλων. Εξήγησε τη μετάπτωση των ιση-
μερινών από την έλξη της σελήνης και του ηλίου στην ισημερινή διό-
γκωση της Γης, που κάνει τον πλανήτη να ταλαντεύεται σαν σβούρα. Ερ-
μήνευσε το μυστήριο της αμπώτιδος και της παλίρροιας και προσδιόρισε
βάσει αυτών τη μάζα της σελήνης. Πολύτιμες αποδείχθηκαν οι έρευνες
του και στη ηλεκτροστατική μέσω των παρατηρήσεων και των πειραμά-
των του.

Επιστρέφοντας πάλι στα «Anni Mirabiles», σε κείμενά του το 1665
ξεκίνησε να περιγράφει τη μέθοδό του Απειροστικού Λογισμού με πα-
ραδείγματα και σε μια εργασία του παρουσίασε δώδεκα προβλήματα τα
οποία μπορούσαν να επιλυθούν άμεσα μέσω αυτής της γενικής μεθόδου.
Αυτά συμπεριλάμβαναν τον σχεδιασμό εφαπτόμενων σε καμπύλες, την
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εύρεση του στιγμιαίου ρυθμού μεταβολής σε οποιοδήποτε σημείο πάνω
στην καμπύλη, την εύρεση των σημείων με τη μεγαλύτερη καμπυλότητα
και του μήκους καμπύλων γραμμών. Επίσης, την εύρεση καμπύλων, τα
εμβαδά των οποίων είναι ίσα, αλλά και την εύρεση του εμβαδού της πε-
ριοχής κάτω από μια καμπύλη.
Τον Οκτώβριο του 1666 πια, έχουμε τη γνωστή πραγματεία που περι-
λαμβάνει την οριστική διατύπωση της «ροϊκής» μεθόδου του Νεύτωνα,
της θεωρίας δηλαδή των μεθόδων των ροών (του γνωστου Απειροστικού
Λογισμού), όπου αντί του όρου μεταβλητή ποσότητα χρησιμοποίησε τον
όρο ρέουσα. Η πραγματεία αυτή προέκυψε απο αυτές τις ιδέες του 1665.
Επρόκειτο για μια πραγματική επανάσταση! Η επινόηση του Απειροστι-
κού Λογισμού, ένα από τα σημαντικότερα επιστημονικά του κατορθώ-
ματα.

Τι είναι, όμως, ο Απειροστικός Λογισμός;
Πρόκειται για ένα είδοςΜαθηματικής Ανάλυσης που μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στη μελέτη μεταβαλλόμενων ποσοτήτων. Χωρίζεται σε δύο κλά-
δους: τον Διαφορικό (Λογισμός των παραγώγων) και τον Ολοκληρωτικό
(Λογισμός των ολοκληρωμάτων), η ένωση των οποίων γίνεται με το πε-
ρίφημο Θεμελιώδες Θεώρημα του Απειροστικού Λογισμού. Στην σημε-
ρινή εποχή που μελετάται ένα τεράστιο εύρος φυσικών κινήσεων, όπως
για παράδειγμα η κίνηση των νεφών, οι τροχιές των δορυφόρων του Γεω-
γραφικού Συστήματος Προσδιορισμού Συντεταγμένων (GPS), η αλληλε-
πίδραση ενός φαρμάκου κατά ενός ιού με κάποιο ένζυμο, οι επιστήμονες
μπορούν να εφαρμόσουν τα εργαλεία του απειροστικού λογισμού ώστε
να μοντελοποιήσουν, να ανιχνεύσουν και να προβλέψουν τα φαινόμενα.
Η σπουδαιότερη, ίσως, συνεισφορά στα Μαθηματικά από την εποχή των
αρχαίων Ελλήνων ήταν η Αναλυτική Γεωμετρία του Καρτέσιου. Η επό-
μενη μεγάλη επανάσταση ήταν σίγουρα ο Απειροστικός Λογισμός.

Για μεγάλο διάστημα τον διατήρησε μυστικό και προτιμούσε να στέλ-
νει αντίγραφα εργασιών του σε έμπιστους φίλους του. Δεν δημοσίευσε
κάποια από τις εργασίες του παρά μόνο όταν είχαν περάσει μερικές δε-
καετίες από την επινόησή του στο έργο Οπτική όπως θα δούμε παρα-
κάτω. Μία δεκαετία αργότερα, περίπου το 1675, ο Λάιμπνιτς (Gottfried
WilhelmLeibniz, 1646−1716) ανακάλυψε τονΑπειροστικόΛογισμό κατά
τη διάρκεια παραμονής του στο Παρίσι. Τα επόμενα χρόνια ο Νεύτωνας
βελτίωσε την ανακάλυψή του και ανέπτυξε έναν πρωτότυπο συμβολισμό.
Ο όρος calculus, σύμφωνα με κάποιες πηγές, είναι δική του επινόηση -
στα Λατινικά σημαίνει ένα είδος λίθου που χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι
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στις μετρήσεις.

Προς τα τέλη του 17ου αιώνα ξέσπασε μια διαμάχη μεταξύ των υπο-
στηρικτών των δύο ανδρών για την πατρότητα του Απειροστικού Λογι-
σμού. Η διαμάχη αυτή έμελλε να χαρακτηριστεί ως μια από τις μεγαλύ-
τερες έριδες στην ιστορία της επιστήμης και είναι, επίσης, συναρπαστική
για τον λόγο ότι ο Νεύτωνας και ο Λάιμπνιτς ανέπτυξαν έναν από τους
μεγαλύτερους δημόσιους διαλόγους που έγινε ποτέ για τα πνευματικά
δικαιώματα. Σήμερα έχει αναγνωριστεί ότι ισότιμα οι δύο επιστήμονες
διεκδικούν τα πρωτεία της επινόησης του Απειροστικού Λογισμού. Άλ-
λωστε, όπως ανέφερε ο γάλλος μαθηματικός Βαρινιόν (Pierre Varignon,
1654-1722) το 1713: Ο Απειροστικός Λογισμός είναι τόσο μεγάλος ώστε
θα έπρεπε να είναι αρκετός και για τους δύο.

Το 1689 ο Νεύτωνας εξελέγη αντιπρόσωπος του Πανεπιστημίου στην
Κοινοβουλευτική Σύνοδο, λόγω της τόλμης και του θάρρους που επέδειξε
σε μια δικαστική υπόθεση που παρέστη ως εκπρόσωπος του Πανεπιστη-
μίου δύο χρόνια νωρίτερα. Έμεινε στο κοινοβούλιο μέχρι τη διάλυση του,
τον Φεβρουάριο του 1690, όπου δεν έβγαλε ποτέ λόγο, αλλά ήταν πάντα
πιστός στο καθήκον του.

Το 1704 εξέδωσε το έργο Οπτική (Opticks), έναν ογκώδη τόμο που
αποτέλεσε για τις οπτικές θεωρίες ό,τι και οι Αρχές για τον νόμο της βα-
ρύτητας. Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζονταν τα πειράματα του Νεύτωνα
καθώς και τα συμπεράσματά του στα οποία κατέληξε, που έχουν να κά-
νουν με τη φυσική συμπεριφορά του φωτός και τα οπτικά φαινόμενα.
Περιέγραψε φαινόμενα, όπως η εκτροπή του φωτός από φακούς και πρί-
σματα, και τις νέες θεωρίες του ότι το φως συνίσταται από σωματίδια και
ότι το λευκό φως αποτελεί υπέρθεση ακτίνων διαφορετικού χρώματος.

Είναι ενδιαφέρον ότι, ως παράρτημα στηνΟπτική, ο Νεύτωνας δημο-
σίευσε για πρώτη φορά μια περιγραφή των μεθόδων των ροών, εργασία
που ονόμασε «Tractatus de quadratura curvarum (Πραγματεία περί του
τετραγωνισμού των καμπυλών). Παρ’ ότι ο Νεύτωνας είχε αναπτύξει τις
ιδέες αυτές πριν από τέσσερις δεκαετίες, ο κόσμος τις είδε τυπωμένες
μόλις το 1704. Το παράρτημα αυτό ήταν ουσιαστικά γι’ αυτόν η πρώτη
δημοσίευση μιας αμιγώς μαθηματικής πραγματείας.

Στη συνέχεια, βλέποντας θετικά τη θέση του δημόσιου υπαλλήλου
και ίσως συνειδητοποιώντας ολοένα και περισσότερο ότι οι ημέρες της
επιστημονικής παραγωγικότητάς του βρίσκονταν στη δύση τους, ο Νεύ-
τωνας αποδέχθηκε το 1696 τη θέση του διευθυντή του νομισματοκοπείου,
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όπου έκανε εξαιρετική δουλειά. Απαράμιλλος επιστήμονας, διαπρεπέ-
στατος μαθηματικός, δημόσιος λειτουργός και πρόεδρος της Βασιλικής
Εταιρείας, ο Νεύτωνας έλαβε την ύψιστη τιμή του τίτλου του ιππότη από
τη βασίλισσα Άννα το 1705. Όπως άρμοζε, η τελετή έλαβε χώρα στο κο-
λέγιο Τρίνιτι του Κέμπριτζ. Έμελλε να ζήσει 22 χρόνια φέροντας τον τί-
τλο τιμής του «Σερ».

Έζησε τα χρόνια αυτά στο Λονδίνο μοιράζοντας τον χρόνο του με-
ταξύ νομισματοκοπείου και Βασιλικής Εταιρείας. Πρέπει να ήταν ξέ-
γνοιαστα χρόνια για τον Σερ Ισαάκ, ενώ το κύρος και η φήμη του- για
να μην αναφέρουμε την προσωπική περιουσία του-αυξάνονταν σταθερά.

Ο Ισαάκ Νεύτωνας έζησε μέχρι την ηλικία των 84 ετών και όταν πέ-
θανε το 1727 θεωρούνταν εθνικός θησαυρός, όπως πράγματι ήταν.
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« Αν μπόρεσα να δω πιο μακριά, είναι γιατί
στεκόμουν σε ώμους γιγάντων »

Τ Η γνωστή αυτή φράση έγραψε ο Νεύτωνας σε μια επιστολή του σε
έναν φίλο του Άγγλο επιστήμονα, αλλά δεν την επινόησε ο ίδιος.

Για πρώτη φορά αυτή γράφτηκε τον 12ο αιώνα από τον φιλόσοφο Βερ-
νάρδο της Σαρτρ, επιβεβαιωμένο από τον Ιωάννη Σαλίσμπουρι, ο οποίος
έγραψε πως ο Βερνάρδος έλεγε

«Εμείς (οι σύγχρονοι άνθρωποι) είμαστε σαν νάνοι στους ώμους
των γιγάντων (οι αρχαίοι), γι’ αυτό μπορούμε να δούμε μακρύτερα
από εκείνους»

Ο λόγος που ο Νεύτωνας είπε αυτή τη φράση είναι ο εξής: Είχε συνει-
δητοποιήσει πως τα επιτεύγματα και οι ανακαλύψεις του δεν οφείλονταν
αποκλειστικά σ’ αυτόν αλλά ήταν αποτέλεσμα συνδυασμού πολλών στοι-
χείων και έργων από επιστήμονες, οι οποίοι είχαν προηγηθεί αυτού. Με
τις λέξεις αυτές θέλει να αποδώσει στους επιστήμονες που προηγήθηκαν
την πρέπουσα τιμή και ευχαρίστηση για τη συμβολή του έργου τους στις
δικές του ιδέες και επινοήσεις.

Οι σημαντικότεροι από αυτούς τους επιστήμονες που συνέβαλαν με
τις εργασίες τους στο έργο του Νεύτωνα είναι:

Ο Φρανσουά Βιέτ (François Viète, 1540–1603), Γάλλος μαθηματι-
κός. Συνέγραψε το αριστούργημά του «Εισαγωγή στην αναλυτική τέχνη»
όπου προώθησε την ανάπτυξη της Συμβολικής Άλγεβρας. Κατάφερε να
εκφράσει τον αριθμό π με τη βοήθεια ενός απειρογινόμενου και τον υπο-
λόγισε με ακρίβεια εννέα δεκαδικών ψηφίων, βελτιώνοντας έτσι το σχε-
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τικό αποτέλεσμα του Αρχιμήδη. Ακόμα, γνωστοί έχουν μείνει οι «τύποι
του Βιετά», που δίνουν απλές σχέσεις μεταξύ των ριζών ενός πολυωνύ-
μου και των συντελεστών του.

Οι μαθηματικοί Τζων Νέιπιερ (John Napier, 1550–1617) και Χένρυ
Μπρινγκς (Henry Briggs, 1561-1630) καταφέρνουν να τελειοποιήσουν
και να εφαρμόσουν τον «λογάριθμο» καταφέρνοντας να απλοποιήσουν
πολύπλοκες πράξεις.

Ο Γαλιλαίος (Galileo Galilei, 1564–1642) θεωρείται ο πνευματικός
πατέρας του Νεύτωνα. Είχε διερευνήσει με τόση προσοχή και επιτυχία
την κίνηση σωμάτων σε πτώση, ώστε μετέβαλε για πάντα τον χαρακτήρα
της φυσικής. Με τηλεσκόπιο που κατασκεύασε ό ίδιος παρατήρησε πρώ-
τος τους κρατήρες, τα όρη και τις πεδιάδες στην επιφάνεια της Σελήνης.
Ανακάλυψε ότι η Σελήνη στρέφει πάντα προς τη Γη το ίδιο ημισφαίριό
της. Παρατήρησε τις ηλιακές κηλίδες, τον δακτύλιο του Κρόνου, χωρίς,
ωστόσο, να μπορέσει να εξηγήσει ακριβώς την παρατήρησή του αυτή,
αποκάλυψε την αστρική φύση του Γαλαξία μας και απέδειξε την ισχύ
της ηλιοκεντρικής θεωρίας παρατηρώντας τις φάσεις της Αφροδίτης και
ανακαλύπτοντας τέσσερις από τους δορυφόρους του Δία, την Ιώ, την
Ευρώπη, τον Γανυμήδη και την Καλλιστώ. Ήλθε σε σύγκρουση με το
εκκλησιαστικό και επιστημονικό κατεστημένο και αποτελεί παράδειγμα
εναντίωσης της ελευθερίας της σκέψης και της επιστημονικής έρευνας
με την εξουσία.

Ο Γιοχάνες Κέπλερ (Johannes Kepler, 1571–1630) ήταν Γερμανός
αστρονόμος και καταλυτική φυσιογνωμία στην επιστημονική επανάσταση
των νεότερων χρόνων. Υπήρξε επίσης μαθηματικός και συγγραφέας ενώ
άσκησε κατά καιρούς την αστρολογία για βιοποριστικούς λόγους. Είναι
περισσότερο γνωστός ως ο «Νομοθέτης του ουρανού» από τους φερώνυ-
μους Νόμους που αφορούν την κίνηση των πλανητών γύρω από τον Ήλιο
και περιγράφονται στα έργα του Astronomia nova, Harmonices Mundi
και Epitome of Copernican. Αυτά τα έργα αποτελούν θεμελίωση της Θε-
ωρίας του Νεύτωνα για τη δύναμη έλξης.

Ο Καρτέσιος (René Descartes, 1596–1650) ήταν μαθηματικός και
φιλόσοφος. Στο έργο του «Λόγος περί μεθόδου», που κατά βάση είναι
φιλοσοφικό, υπάρχει ένα παράρτημα με τίτλο «Η Γεωμετρία», το οποίο
είναι ένας προάγγελος της σημερινής Αναλυτικής Γεωμετρίας. Μέσω αυ-
τής γίνεται μία πρώτη σύνδεση της Άλγεβρας με τη Γεωμετρία. Στο έργο
του αυτό έδειξε ότι οι γραμμές, οι επιφάνειες και τα γεωμετρικά στερεά
μπορούν να παρασταθούν από αλγεβρικές εξισώσεις και ότι τέτοιου εί-

52



Κεφάλαιο 11. Στους ώμους γιγάντων

δους εξισώσεις μπορούν να αναπαρασταθούν γεωμετρικά. Ο Καρτέσιος
θεωρείται σταθμός στην ιστορία της φιλοσοφίας καθώς φέρεται ως δά-
σκαλος και ταυτόχρονα θύμα του Διαφωτισμού. Αναφέρεται συχνά ως
εκείνος που συνέλαβε την πιο ακραία μορφή σκεπτικισμού. Προσπάθησε
και κατόρθωσε να απεγκλωβίσει τη φιλοσοφία από τον σχολαστικισμό,
να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις νοητικές δυνάμεις του ανθρώ-
που και να απελευθερώσει το ανθρώπινο πνεύμα από την αυθεντία του
παρελθόντος.

ΟΠιέρ Φερμά (Pierre de Fermat, 1601–1665), ο Γάλλος ερασιτέχνης
των Μαθηματικών. Ο Φερμά μεγαλούργησε σε πολλά επίπεδα των Μα-
θηματικών. Αρχικά δημιούργησε τη δική του Αναλυτική Γεωμετρία που
απείχε αρκετά από αυτήν του Καρτέσιου. Επίσης, έθεσε τα θεμέλια της
Θεωρίας των Πιθανοτήτων. Όμως το σπουδαιότερο επίτευγμα του είναι
η συμβολή του στη Θεωρία Αριθμών και οι ανακαλύψεις του σχετικά με
τις ιδιότητες των ακεραίων αριθμών. Ο Πιερ Ντε Φερμά στο έργο του In
Methodus ad disquirendam maximam et minima and in De tangentibus
linearum curvarum αναπτύσσει μια μέθοδο προσδιορισμού των ελαχί-
στων, μεγίστων και εφαπτομένων σε καμπύλες ποικίλων συναρτήσεων,
ισοδύναμη με αυτή του Διαφορικού Λογισμού. Με αυτές τις εργασίες ο
Φερμά επινοεί μια τεχνική για τον εντοπισμό του κέντρου βάρους πολλών
επίπεδων και στερεών σωμάτων και οδήγησε σε περισσότερες αναλύσεις
επί των ολοκληρωμάτων.

Ο Ζιλ Περσόν ντε Ρομπερβάλ (Gilles Personne de Roberval, 1602–
1675) μελέτησε τη γεωμετρία σχημάτων και στερεών και επινόησε μια
γενική μέθοδο για τον σχεδιασμό εφαπτόμενων.

Ο Τζον Ουάλις (John Wallis, 1616-1703) μαθηματικός, κρυπτογρά-
φος και κληρικός. Ο Νεύτωνας αναφέρει ότι οδηγήθηκε στις πρώτες ανα-
καλύψεις του διαβάζοντας το βιβλίο του Ουάλις Αριθμητική των απει-
ροστών (Arithmetica Infinitorum, 1633), που διαπραγματευόταν τον τε-
τραγωνισμό καμπυλών, δηλαδή τον υπολογισμό του εμβαδού επιφανειών
που οριοθετούνται από καμπύλες.Μελετώντας τις εργασίες του στις απει-
ροσειρές, ο Νεύτωνας παρακινήθηκε να τις επεκτείνει και να επινοήσει
έναν γενικό τρόπο ανάλυσης των γεωμετρικών καμπυλών μέσω της άλ-
γεβρας.

ΟΜπλεζ Πασκάλ (Blaise Pascal, 1623–1662) που ζούσε στο Παρίσι
δημοσίευσε ένα σημαντικό άρθρο περί της γεωμετρίας των κωνικών το-
μών σε ηλικία 16 ετών. Δύο χρόνια αργότερα κατόρθωσε να δημιουργή-
σει αριθμομηχανή, που ονομάστηκε «Πασκαλίνα» και θεωρείται σήμερα
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πρόγονος του σύγχρονου υπολογιστή. Ανακάλυψε τις θεμελιώδεις ιδιό-
τητες της κυκλοειδούς καμπύλης. Με την εργασία του Traité du triangle
arithmétique, που δημοσιεύτηκε το 1654, έθεσε τις βάσεις για τη Συν-
δυαστική και τον Λογισμό των Πιθανοτήτων. Επίσης, μια από τις πιο
γνωστές μαθηματικές μελέτες του είναι αυτό που ονομάζουμε «τρίγωνο
του Πασκάλ».

Ο Κρίστιανς Χόιχενς (Christiaan Huygens, 1629–1695) βρήκε τρό-
πους υπολογισμού μεγίστων, ελαχίστων και σημείων καμπής των καμπυ-
λών.

Ο Ισαάκ Μπάροου (Isaac Barrow, 1630–1677), καθηγητής και μέ-
ντορας τουΝεύτωνα. Είχε την ατυχία να βρεθεί τη στιγμή που ανέτειλε το
άστρο του Νεύτωνα. Αναγνωρίζοντας την ανωτερότητα του μαθητή του,
παραιτείται το 1669 από την έδρα του για να την καταλάβει ο Νεύτωνας.
Ασχολήθηκε με τα κεντρικά προβλήματα του διαφορικού και ολοκληρω-
τικού λογισμού, δηλαδή με μεθόδους σχεδιασμού εφαπτόμενων καμπυ-
λών και υπολογισμού εμβαδών.

Ο Τζέιμς Γκρέγκορι (James Gregory, 1638–1675), Σκοτσέζος μαθη-
ματικός, προσδιόρισε την ολοκλήρωση τριγωνομετρικών συναρτήσεων.
Το 1663 δημοσίευσε το βιβλίο του Optica promota, όπου περιγραφό-
ταν το ανακλαστικό τηλεσκόπιο, επινόηση του ίδιου που έχει το όνομά
του (γρηγοριανό τηλεσκόπιο). Καθηγητής των Μαθηματικών στο πανε-
πιστήμιο του Εδιμβούργου και μέλος της Βασιλικής Εταιρείας, ο Γκρέ-
γκορι ασχολήθηκε με τη Θεωρητική και την Αναλυτική Γεωμετρία. Υπο-
λόγισε την τιμή του π και έδωσε το ανάπτυγμα στη σειρά του τόξου-
εφαπτομένης.
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Κεφάλαιο 12

« Hypotheses non Figo »
που σημαίνει:

« Δεν επινοώ υποθέσεις »

Σ ΤΗΝ δεύτερη έκδοση των Αρχών (Μαθηματικές Αρχές της Φυσι-
κής Φιλοσοφίας) το 1713 ο Νεύτωνας έκανε ένα γενικό σχόλιο και

στην προτελευταία παράγραφο γράφει:
«Αλλά ως τώρα δεν κατόρθωσα να συναγάγω από τα φαινόμενα
τις αιτίες αυτών των ιδιοτήτων και ο ίδιος δεν επινοώ υποθέσεις
(hypotheses non fingo). Γιατί οτιδήποτε δε συνάγεται από φαινό-
μενα πρέπει να ονομάζεται υπόθεση και οι υποθέσεις, είτε μεταφυ-
σικές είτε φυσικές είτε βασιζόμενες σε υπερφυσικές ιδιότητες είτε
μηχανικές, δεν έχουν θέση στην πειραματική φιλοσοφία. Σ’ αυτή
την πειραματική φιλοσοφία οι προτάσεις συνάγονται από τα φαι-
νόμενα και γενικεύονται επαγωγικά.»

Πηγή: Ψηφιακή βιβλιοθήκη Cambridge
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Στη συνέχεια εξηγεί ότι ακολούθησε αυτό τον δρόμο και στη θεωρία
του για την κίνηση και τον νόμο της βαρύτητας.

Ο Νεύτωνας χρησιμοποίησε τους όρους «θεωρία» και «υπόθεση» με
διαφορετικό νόημα από αυτό που έχουν στη σύγχρονη εποχή. Με τον
όρο «θεωρία» εξέφρασε τις προτάσεις που συνάγονται από τη μελέτη
των «φανερών ποσοτήτων», εκείνων των πλευρών των φαινομένων που
μπορούν να μετρηθούν πειραματικά. Οι προτάσεις αυτές εκφράζουν τις
αμετάβλητες σχέσεις ανάμεσα στους όρους που παριστάνουν φανερές πο-
σότητες. Μερικές φορές αναφερόμενος σε αυτές τις σχέσεις, τις χαρακτή-
ρισε ως σχέσεις που «παράγονται από τα φαινόμενα».

Με τον όρο «υπόθεση» χαρακτήριζε τις προτάσεις που αναφέρονται
σε όρους με σκοπό να παριστάνουν «απόκρυφες ποιότητες», για τις οποίες
οι μέθοδοι μέτρησης δεν είναι γνωστές. Είναι προτάσεις που προέρχονται
από τη φαντασία του φιλοσόφου και δεν έχουν επαφή με την πραγματική
εμπειρία.

Στη φράση αυτή, που έμεινε στην ιστορία της επιστήμης, η λέξη «επι-
νοώ» έχει την έννοια του «κατασκευάζω» και μάλιστα τεχνητά. Με αυτό
τον τρόπο εκφράζει έναν αποκλεισμό· αποκλείει τη σχέση επιστήμης και
υποθέσεων. Είναι μια φράση με την οποία στοχεύει να επιδείξει τι δεν
είναι επιστήμη και τι δεν περιλαμβάνει η επιστήμη.

Στις Αρχές ο Νεύτωνας διατύπωσε τον νόμο της παγκόσμιας έλξης.
Η έλξη από απόσταση που εισήγαγε προκάλεσε αντιδράσεις και ο ισχυ-
ρισμός του αυτός θεωρήθηκε αντιεπιστημονικός. Ο ίδιος αρνήθηκε να
εκφράσει εικασίες για τη φύση της βαρύτητας και περιορίστηκε στην πε-
ριγραφή της συμπεριφοράς της. Σχετικά με τη βαρύτητα γράφει:

«Έως τώρα έχω ερμηνεύσει τα φαινόμενα του ουρανού και της θά-
λασσας (εννοεί την παλίρροια) με τη δύναμη της βαρύτητας αλλά
ακόμα δεν έχω προσδιορίσει την αιτία της βαρύτητας.»

Συνεπής με το πνεύμα αυτό, προσπάθησε να ερμηνεύσει τα φαινόμενα
διατυπώνοντας εκείνες τις αρχικές υποθέσεις που είχαν ως απόρροια τα
φαινόμενα αυτά. Επισημαίνει ότι είναι λάθος να επινοεί κανείς υποθέ-
σεις που δεν προκύπτουν από τις παρατηρήσεις. Στο σημείο αυτό έρχε-
ται σε αντίθεση με τον Καρτέσιο ο οποίος στο έργο του «Ο Κόσμος» (Le
Monde) έγραψε:

«Άσε το μυαλό σου να φύγει από αυτό τον κόσμο για να περιπλανη-
θεί σε άλλον [...], στον φανταστικό χώρο. Νιώθω ελεύθερος να επι-
νοήσω το θέμα κατά το δοκούν, με το να του προσδώσω, αν θέλω,

56



Κεφάλαιο 12. Hypotheses non Figo

ιδιότητες από τις οποίες δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορούμε
να το μάθουμε όσο γίνεται τελειότερα.»

Με τη φράση «hypotheses non figo» οΝεύτωνας θέλει να δηλώσει ότι
η επιστήμη, που γι’ αυτόν είναι κυρίως εμπειρική, δεν χρειάζεται να δί-
νει εξηγήσεις και να καταδεικνύει τις τελικές αιτίες των συμβάντων στον
κόσμο. Με λίγα λόγια θέλει να πει:

Η επιστήμη δεν εξηγεί αλλά περιγράφει.

Ο Νεύτωνας διαφώνησε με τον Καρτέσιο, που επιδίωξε να παραγάγει
βασικούς φυσικούς νόμους από μεταφυσικές αρχές. Την αντίθεσή του,
που παραθέσαμε νωρίτερα, επικέντρωσε στην ερμηνεία της βαρυτικής
έλξης από την καρτεσιανή υπόθεση των περιδινούμενων στροβίλων του
αιθέρα. Ο Νεύτωνας απέδειξε στις Αρχές ότι η υπόθεση των στροβίλων
του Καρτέσιου είχε συνέπειες που δεν συμφωνούσαν με τις παρατηρού-
μενες κινήσεις των πλανητών.

Αντιδρούσε κάθε φορά που «θεωρίες» του οι οποίες στηρίζονταν στο
πείραμα, χαρακτηρίζονταν ως «υποθέσεις». Για παράδειγμα, όταν ο μα-
θηματικός Gaston Pardies αναφέρθηκε στη θεωρία των χρωμάτων του
Νεύτωνα χαρακτηρίζοντάς την ως μια «πολύ μεγαλοφυή υπόθεση», ο
Νεύτωνας αμέσως τον διόρθωσε. Τόνισε με έμφαση ότι υπήρχε πειστική
πειραματική μαρτυρία για τη σύνθεση του ηλιακού φωτός από ακτίνες
διαφορετικών χρωμάτων και ιδιοτήτων διάθλασης. Διέκρινε προσεκτικά
στη θεωρία του ότι το φως έχει ορισμένες ιδιότητες διάθλασης από οποια-
δήποτε «υπόθεση» σχετική με κύματα ή σωματίδια, με την οποία οι ιδιό-
τητες αυτές θα μπορούσαν να ερμηνευτούν.

Βέβαια και ο ίδιος έκανε υποθέσεις, αλλά ποτέ δε δέχτηκε τον όρο
«υπόθεση» για τις πειραματικά επιβεβαιωμένες θεωρίες του. Για παρά-
δειγμα, έκανε μια υπόθεση για ένα αιθέριο μέσο το οποίο μπορεί να πα-
ράγει τη βαρυτική έλξη. Ωστόσο, τόνισε ότι η λειτουργία τέτοιων υπο-
θέσεων έχουν σκοπό να κατευθύνουν τη μελλοντική έρευνα και όχι να
χρησιμεύουν ως βάσεις για στείρες συζητήσεις.

Ο Νεύτωνας επιβεβαίωσε τη θεωρία της επιστημονικής μεθόδου του
Αριστοτέλη και του Γαλιλαίου, την επαγωγική-απαγωγική(παραγωγική)
μέθοδο που την ονόμασε «Μέθοδο Ανάλυσης και Σύνθεσης». Με τη μέ-
θοδο της ανάλυσης, μέσω της παρατήρησης και του πειράματος, παρά-
γονται γενικεύσεις και διατυπώνονται νόμοι. Τόνισε την ανάγκη της πει-
ραματικής επιβεβαίωσης των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη
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σύνθεση. Ταυτόχρονα υπογράμμισε την αξία της παραγωγής συμπερα-
σμάτων, τα οποία υπερβαίνουν τα αρχικά επαγωγικά στοιχεία. Υποστή-
ριξε ότι τα συμπεράσματα που συνάγονται πρέπει να θεωρούνται αληθή
όσο συμφωνούν με τα πειραματικά δεδομένα και να υπόκεινται σε ανα-
θεώρηση, όταν έλθουν στο φως νεότερα αποδεικτικά στοιχεία.

Από την άλλη πλευρά ο Καρτέσιος ακολουθεί το δρόμο που άνοιξε ο
Ευκλείδης. Η μέθοδός του είναι η απαγωγική. Γι’ αυτόν το επίτευγμα της
επιστήμης είναι μια πυραμίδα προτάσεων με τις πιο γενικές αρχές στην
κορυφή της πυραμίδας να είναι βέβαιες, αναμφισβήτητες. Από την κο-
ρυφή μεταβαίνουμε προς τα κάτω με την απαγωγική διαδικασία. Ο Νεύ-
τωνας αντιτάχθηκε σ’ αυτή τη μέθοδο σκέψης. Γι’ αυτόν η εμπειρία και
το πείραμα αποκτούν αποφασιστική σημασία για τις επιστήμες. Δήλωσε
ότι:

Αν και η επιχειρηματολογία από τα πειράματα και τις πα-
ρατηρήσεις με τη βοήθεια της επαγωγής δεν αποτελεί μια
απόδειξη γενικών συμπερασμάτων, είναι όμως ο καλύτερος
τρόπος επιχειρηματολογίας που η φύση των πραγμάτων επι-
τρέπει.

Ο Νεύτωνας ήταν ένας μεγαλοφυής μαθηματικός και η συμβολή του
ήταν καθοριστική στην ανάπτυξη των μαθηματικών.Ωστόσο, ο ίδιος έβλεπε
σ’ αυτά ένα αναντικατάστατο εργαλείο, ένα μοναδικό όπλο στην ανά-
πτυξη της επιστήμης. Υπάρχει μια διαφορά στη μέθοδο που ακολουθεί ως
μαθηματικός από αυτές που ακολουθούν οι συνάδελφοί του στην ηπει-
ρωτική Ευρώπη (Καρτέσιος και άλλοι). Εκείνοι θεωρούν ως ιδανικό το
ιδεώδες της ακρίβειας στη Μαθηματική Ανάλυση, ενώ ο Νεύτωνας δεν
είναι ο θεωρητικός μαθηματικός που ακολουθεί ταΜαθηματικά καθαυτά.

Στην επιστημονική σκέψη του Νεύτωνα σηματοδοτείται η δύση του
πυθαγορισμού στην οποία τα Μαθηματικά έβλεπαν την αληθινή ρίζα του
κόσμου.
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Κεφάλαιο 13

« Tanguam ex ungue leonem »

που σημαίνει:

« Εξ’ όνυχος τον λέοντα τεκμαίρομαι »

Η ΦΡΑΣΗ αυτή βγήκε από τα χείλη του Γιόχαν Μπερνούλι (Johann
Bernoulli, 1667–1748) το 1696 όταν διάβασε τη λύση στο πρό-

βλημα της βραχυστόχρονης από τον Νεύτωνα. Ένα πρόβλημα πρόκληση
προς τους μεγαλύτερους μαθηματικούς της Ευρώπης.

Ωστόσο, η παροιμιώδης αυτή φράση είχε ειπωθεί πολύ νωρίτερα από
άλλους πριν την επαναλάβει ο Γιόχαν Μπερνούλι. Ο πρώτος που αναφέ-
ρει αυτή την φράση είναι ο μιμογράφος Σώφρων (5ο αι. π.Χ.). Επιπλέον,
σύμφωνα με μια ιστορία του Λουκιανού ο γλύπτης Φειδίας μπορούσε
να υπολογίσει όλες τις διαστάσεις ενός λιονταριού βλέποντας μόνο το
νύχι του ζώου. Η ίδια φράση χρησιμοποιείται για διάφορους ανθρώπους
όταν κάποια λεπτομέρεια αποτελεί ειδοποιό διαφορά που χαρακτηρίζει
τις ικανότητες τους. Η παρομοιώδης αυτή φράση αποδίδεται στον Αλ-
καίο, τον σπουδαιότερο (μαζί με τη Σαπφώ) εκπρόσωπο της αιολικής λυ-
ρικής ποίησης. Με τη μεταφορική χρήση της έκφρασης Εξ όνυχος τον
λέοντα δηλώνουμε ότι ακόμα και από την ελάχιστη ένδειξη είναι δυνα-
τόν να διαγνώσουμε την ταυτότητα και τον χαρακτήρα ενός προσώπου,
από το παραμικρό χαρακτηριστικό μπορούμε να σχηματίσουμε άποψη
για κάτι ή και να καταλάβουμε ποιον έχουμε απέναντί μας, από μία μι-
κρή ή και ασήμαντη λεπτομέρεια μπορούμε να συναγάγουμε ένα γενικό
συμπέρασμα.

Ανάμεσα στις πιο συναρπαστικές ιστορίες των Μαθηματικών συγκα-
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ταλέγεται το πρόβλημα του «βραχυστόχρονου». Το 1696 ο ΓιόχανΜπερ-
νούλι, καθηγητής Μαθηματικών στο πανεπιστήμιο του Γκρόνιγκεν, πρό-
τεινε στο περιοδικό Acta Eruditorum1 ένα πρόβλημα για δημοσίευση. Το
ονόμασε πρόβλημα του βραχυστόχρονου, από τις ελληνικές λέξεις βραχύ-
τατος και χρόνος. Το πρόβλημα είχε ως εξής:

Φανταστείτε δύο σημεία Α και Β που είναι σε διαφορετικά ύψη
από το έδαφος και δεν βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη ευθεία.
Φυσικά υπάρχουν άπειρες διαδρομές που συνδέουν τα δύο σημεία
όπως η ευθεία, το τόξο κύκλου και άλλες καμπύλες. Έστω, λοιπόν,
ότι μία σφαίρα κυλάει, χωρίς τριβή, από το Α στο Β υπό την επί-
δραση της βαρύτητας. Ο χρόνος εξαρτάται από τη διαδρομή που θα
ακολουθήσει η σφαίρα. Ποια είναι η καμπύλη που πρέπει να ακο-
λουθήσει η σφαίρα για να έχει την ταχύτερη κάθοδο, δηλαδή να
κάνει το συντομότερο χρόνο από το σημείο Α στο σημείο Β;

Ο ίδιος αναφέρει ότι:

Είναι γνωστό με βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που να
διεγείρει περισσότερο τα ευγενή και επινοητικά πνεύματα από το
να προτείνει κάποιος δύσκολα και, ταυτόχρονα, χρήσιμα προβλή-
ματα με την επίλυση των οποίων, αυτά τα πνεύματα μπορούν να
αποκτήσουν δόξα και να κατασκευάσουν για τον εαυτό τους αιώ-
νια μνημεία στις επόμενες γενιές.

Ο Γιόχαν Μπερνούλι προκάλεσε τη μαθηματική κοινότητα να βρει
εκείνη τη συγκεκριμένη διαδρομή κατά μήκος της οποίας η σφαίρα θα
κυλήσει στον συντομότερο δυνατό χρόνο και ονόμασε την καμπύλη αυτή

1Περιοδικό που ίδρυσε ο Ότο Μένκε και ο Λάιμπνιτς. Εκδιδόταν μηνιαία στα λατινικά
και αφορούσε τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες.
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«βραχυστόχρονη». Έδωσε προθεμία μέχρι το τέλος του έτους ανακοινώ-
νοντας ότι θα δημοσιεύσει τη λύση την 1η Ιανουαρίου του 1697. Ωστόσο,
ο Λάιμπνιτς του ζήτησε να παρατείνει το χρονικό όριο για έξι μήνες, μέ-
χρι το Πάσχα του 1697, ώστε το πρόβλημα να γίνει γνωστό σε όλους και
προκειμένου να αποφευχθούν κάποιες παρανοήσεις, ο Μπερνούλι επα-
ναδιατύπωσε το πρόβλημα:

Μεταξύ των απείρων στο πλήθος καμπυλών που συνδέουν τα δύο
δοθέντα σημεία επιλέξτε εκείνη έτσι ώστε, αν αντικατασταθεί από
έναν λεπτό σωλήνα ή αυλάκι και μια μικρή σφαίρα τοποθετηθεί στο
εσωτερικό του και αφεθεί ελεύθερη, να φτάσει από το ένα σημείο
στο άλλο στον συντομότερο δυνατό χρόνο.

Ο Γιόχαν διευκρίνισε πως το έπαθλο δε θα ήταν χρυσό ή αργυρό διότι
αυτά απευθύνονται μόνο σε ποταπές και παραδόπιστες ψυχές, αλλά θα
ήταν η τιμή, τα εγκώμια και οι επιδοκιμασίες. Όπως ανέφερε στην επι-
στολή του: «Προσφέρουμε ένα βραβείο αντάξιο ενός ανθρώπου που γεν-
νήθηκε ελεύθερος, ένα βραβείο που συναποτελείται από την τιμή, τον
έπαινο και τον θαυμασμό [...], που θα επικυρώνει τη διορατικότητα ενός
προφήτη εφάμιλλου του Απόλλωνα».

Η πρόκληση απευθυνόταν στον αδελφό του ΓιάκομπΜπερνούλι (Jacob
Bernoulli, 1655-1705), με τον οποίο είχε ανταγωνιστικές σχέσεις, στον
Λάιμπνιτς, στον μαρκήσιο Λ’Οπιτάλ και στον Νεύτωνα. Έστειλε προ-
σωπικά αντίτυπα της πρόκλησης σε καθέναν από αυτούς2 με την προ-
σφώνηση: «Στους ευφυέστερους μαθηματικούς του κόσμου». Ο Γιόχαν,
επιπλέον, θέλοντας να προκαλέσει τον Ισαάκ Νεύτωνα, ο οποίος ισχυρι-
ζόταν ότι γνώριζε για τον Απειροστικό Λογισμό πριν από τον Λάιμπνιτς
το 1684, τοποθέτησε ένα αντίτυπο του προβλήματος σε έναν φάκελο και
τον απέστειλε σε αυτόν το 1697.

Μόλις έληξε η προθεσμία το Πάσχα του 1697, ο Γιόχαν Μπερνούλι
είχε λάβει συνολικά πέντε απαντήσεις, μαζί με τη δική του. Οι τέσσερις
από αυτούς κατάφεραν να λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους. Ο Λάιμπνιτς
το έλυσε, συναντώντας ελάχιστη δυσκολία, την ίδια μέρα που παρέλαβε
την επιστολή. Ο αδελφός του Γιάκομπ, έδωσε μια λύση τελείως διαφο-
ρετική από αυτή του Γιόχαν. Το πλεονέκτημα της μεθόδου του Γιάκομπ
είναι ότι ήταν πιο ευθεία και πιο γενική. Παρείχε κάποιους γενικούς κα-
νόνες για την επίλυση πολλών αντίστοιχων προβλημάτων. Ο Λ’Οπιτάλ
δεν κατάφερε να το λύσει μόνος του και έπειτα από καθοδήγηση του Γιό-

2Αναφέρεται ότι έστειλε ένα αντίτυπο και στον Άγγλο μαθηματικό Ουάλις.
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χαν κατάφερε τελικά να φθάσει στη λύση. Η πέμπτη επιστολή που έλαβε
ο Γιόχαν ήταν ανώνυμη η οποία έφερε αγγλικό γραμματόσημο.

Ο Νεύτωνας έλυσε το πρόβλημα την ημέρα που έλαβε την επιστολή.
Η ανιψιά του Catherine αναφέρει σχετικά: «Ο σερ Νεύτωνας ήταν πολύ
απασχολημένος με το νομισματοκοπείο και επέστρεψε σπίτι στις τέσσε-
ρις το απόγευμα· ένιωθε πολύ κουρασμένος, αλλά δεν πήγε για ύπνο πριν
να το λύσει, πράγμα που πέτυχε κατά τις τέσσερις το πρωί.» Την επό-
μενη ημέρα ο Νεύτωνας έστειλε τη λύση στον πρόεδρο της Βασιλικής
Εταιρείας, τον Montagne, ο οποίος την προώθησε, χωρίς το όνομα του
λύτη στον Γιόχαν Μπερνούλι. Ο Γιόχαν όταν μελέτησε την ανώνυμη επι-
στολή, αναγνώρισε αμέσως τη σωστή λύση και κυριευμένος από δέος
αναφώνησε:

Tanguam ex ungue leonem.
Εξ’ όνυχος κρίνω τον λέοντα.

Το σχόλιο του Γιόχαν Μπερνούλι είναι ενδεικτικό της γνώμης του
για τον Νεύτωνα, παρά την όποια προκατάληψή του, μιας και ήταν ο
επικεφαλής του στρατοπέδου του Λάιμπνιτς απέναντι σ’ αυτό του Νεύ-
τωνα για την προτεραιότητα της ανακάλυψης του Απειροστικού Λογι-
σμού. Τον Μάιο του 1967 ο Γιόχαν δημοσίευσε και τις πέντε λύσεις στο
Acta Eruditorum.

Η λύση τελικά στο πρόβλημα του «βραχυστόχρονου» είναι η κυ-
κλοειδής καμπύλη, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί μόνο μέσω του απει-
ροστικού λογισμού.

Κυκλοειδή λέμε την καμπύλη που δημιουργείται από την τροχιά ενός
σημείου της περιφέρειας ενός κύκλου που κυλίεται επί μίας ευθείας, χω-
ρίς ολίσθηση. Κατά την άνοδό του από την κατώτερη θέση, το σημείο
διαγράφει ένα συμμετρικό κυρτό τόξο. Κάθε περιστροφή του κύκλου πα-
ράγει νέο τόξο.

Ο όρος κυκλοειδής εισήχθη από τον Γαλιλαίο, ο οποίος πιθανότατα
ήταν ο πρώτος που παρατήρησε αυτή την καμπύλη. Ο Πασκάλ έγραψε
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ότι η κυκλοειδής είναι μια τόσο κοινή καμπύλη ώστε κανένα άλλο σχήμα,
εκτός από την ευθεία και τον κύκλο, δεν παρατηρείται τόσο συχνά. Υπο-
στηρίζει ότι εμφανίζεται αρκετές φορές ενώπιόν μας ώστε είναι παράδοξο
που οι αρχαίοι δεν την παρατήρησαν. Πιθανόν γιατί οι τροχιές καμπυλό-
γραμμων κινήσεων ήταν έξω από τα ενδιαφέροντά τους. Η νέα μηχανική,
που ξεκίνησε με το έργο του Γαλιλαίου τον 17ο αιώνα, ήταν αυτή που
έστρεψε την προσοχή των μαθηματικών σε καμπύλες οι οποίες προέρχο-
νται από τη μηχανική.

Για πολλά χρόνια η κυκλοειδής καμπύλη είχε προκαλέσει τον εν-
θουσιασμό μαθηματικών και φυσικών και πολλοί από αυτούς θεωρού-
σαν ότι η καμπύλη θα έπαιζε σημαντικό ρόλο στην ερμηνεία της Φύσης.
Όμως, παρά το γεγονός ότι μπορεί να εμφανιστεί στη λύση της εξίσωσης
Friedmann, που για συγκεκριμένες τιμές διαφόρων παραμέτρων περιγρά-
φει την χρονική εξέλιξη της διαστολής του Σύμπαντος ή και σε άλλους
τομείς της επιστήμης, τελικά η κυκλοειδής καμπύλη με την πάροδο του
χρόνου πέρασε στην αφάνεια.

Νωρίτερα, ο Χόιχενς είχε αναφερθεί στην ισόχρονη ή ταυτόχρονη
καμπύλη. Αυτή είναι η καμπύλη όπου ένα αντικείμενο, υπό την επίδραση
της βαρύτητας, βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της στο ίδιο χρονικό
διάστημα, όποιο κι αν είναι το σημείο αφετηρίας της πάνω σ’ αυτή. Απέ-
δειξε γεωμετρικά ότι η ζητούμενη καμπύλη είναι η κυκλοειδής. Το 1690 ο
Γιάκομπ Μπερνούλι χρησιμοποιώντας τον Απειροστικό Λογισμό επικύ-
ρωσε το αποτέλεσμα του Χόιχενς. Έλυσε το πρόβλημα καταστρώνοντας
μια διαφορική εξίσωση για την καμπύλη σταθερής καθόδου και απέδειξε
ότι η καμπύλη είναι η κυκλοειδής. Δημοσίευσε το αποτέλεσμα στο Acta
Eruditorum.

Στην ισόχρονη καμπύλη είχε βασιστεί ο Χόιχενς για να κατασκευάσει
ένα ρολόι ακριβείας με μηχανισμό εκκρεμούς χρησιμοποιώντας την ως
τροχιά για το αντίβαρο του εκκρεμούς.

Η κυκλοειδής καμπύλη έπαιξε έναν μοναδικό ρόλο τον 17ο αιώνα,
τη χρυσή εποχή του Απειροστικού Λογισμού. Αναφορές στην κυκλοειδή
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καμπύλη συναντούμε και στη λογοτεχνία.
Στο τρίτο μέρος των Ταξιδιών του Γκιούλιβερ ο Τζόναθαν Σουίφτ πε-

ριγράφει την επίσκεψη του Γκιούλιβερ στο ιπτάμενο νησί Λαπούτα. Ο
βασιλιάς της Λαπούτα, προστάτης των επιστημών, του προσφέρει ένα
εξαιρετικό δείπνο στο οποίο σερβίρεται μια αρνίσια μπριζόλα σε σχήμα
ισόπλευρου τριγώνου και το ακολούθησε μια πουτίγκα κυκλοειδούς σχή-
ματος. Πιθανότατα στις αρχές του 17ου αιώνα η κυκλοειδής θα πρέπει να
ήταν ένα μυστηριώδες σχήμα.

Τριάντα χρόνια αργότερα στο διήγημα Τρίστραμ Σάντυ του Laurence
Sterne η κυκλοειδής επανεμφανίζεται. Σ’ αυτό, ο Toby Shandy ένας εκ-
κεντρικός καλοκάγαθος άνθρωπος, θέλει να δημιουργήσει ένα θαύμα της
μηχανικής. Αποφασίζει να κατασκευάσει μια γέφυρα σε σχήμα κυκλοει-
δούς, όπως αυτή περιγράφεται στο περιοδικό Acta Eruditorum το 1695:
«... ένα μολύβδινο βάρος κρατά αιώνια ισορροπία και επιστατεί εφάμιλλα
ζεύγους πυλώνων, εφόσον έχει κατασκευαστεί σαν μια καμπύλη που προ-
σεγγίζει την κυκλοειδή-αν όχι ακριβώς σαν την ίδια την κυκλοειδή».

⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆

Θα εξετάσουμε τις παραμετρικές εξισώσεις της κυκλοειδούς καμπύλης.

Στο ορθογώνιο τρίγωνο MBK είναι:
KB = R συν θ και MB = R ημ θ
yM = M1M = AB = KA−KB = R−R συν θ = R(1− συν θ)
M1A = MB = R ημ θ
OA = ℓAM = Rθ
xM = OM1 = OA−M1A = Rθ −R ημ θ = R(θ − ημ θ)

Οι συντεταγμένες των σημείων (x, y) της κυκλοειδούς γράφονται:

x = R(θ − ημ θ) και y = R(1− συν θ).
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« Λίγα αλλά ώριμα »

Η ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ της διάσημης αυτής φράσης ανήκει στον Καρλ
Φρίντριχ Γκάους (Carl Friedrich Gauss, 1777-1855), γνωστό και

ως Πρίγκιπα των Μαθηματικών, που ήταν ένθερμος θιασώτης αυτής της
λογικής και την ακολούθησε πιστά σε όλη τη ζωή του. Προτιμούσε να
δημοσιεύει λίγα αλλά μελετημένα αποτελέσματα παρά να κινείται προς
την κατεύθυνση της δημοσίευσης άρθρων ή εργασιών, λιγότερο επεξερ-
γασμένων, που θα μπορούσαν να δεχτούν «επιθέσεις» από άλλους επι-
στήμονες για την ορθότητά τους.

Ο Γκάους γεννήθηκε στοΜπραουνσβάικ της Γερμανίας στις 30Απρι-
λίου του 1777 και δεν ήταν απλώς ο σπουδαιότερος μαθηματικός της Ευ-
ρώπης από τα τέλη του 18ου αιώνα και κατά το πρώτο μισό του 19ου
αλλά και ένας από τους 2-3 κορυφαίους όλων των αιώνων. Σε όλες σχε-
δόν τις κατατάξεις βρίσκεται στην πρώτη τριάδα όλων των εποχών μαζί
με τον Αρχιμήδη και τον Νεύτωνα ή τον Όιλερ. Δεν είναι λίγες οι πε-
ριπτώσεις που χαρακτηρίζεται ως ο μεγαλύτερος στην ιστορία. Κλασικό
παράδειγμα ο Έρικ ΤεμπλΜπελ ο οποίος στο μνημειώδες έργο τουΟι μα-
θηματικοί τον αναφέρει ως μαθηματικό θεό όλων των εποχών. Επίσης, ο
Τζον Ντερμπισάιρ στο βιβλίο Υπόθεση Ρίμαν, η εμμονή με τους πρώτους
αριθμούς τον χαρακτηρίζει όχι μόνο ως κορυφαίο μαθηματικό της εποχής
του αλλά και πιθανότατα όλων των εποχών.

Η περίπτωση του Γκάους ίσως είναι η πιο ξεχωριστή στην ιστορία των
Μαθηματικών των οποίων υπήρξε το πιο διάσημο παιδί θαύμα που στη
συνέχεια μεγαλούργησε και ως ενήλικας. Από τα πρώτα νηπιακά χρόνια
του είχε δώσει δείγματα της ευφυΐας του όταν σε ηλικία τριών ετών ανα-
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φέρεται πως είχε διορθώσει τον πατέρα του σε κάποιους υπολογισμούς.
Ωστόσο, η πιο γνωστή ιστορία, που σχετίζεται με τα παιδικά χρόνια του
Γκάους, συνέβη γύρω στα 1787. Ο ήρωάς μας ήταν τότε δέκα ετών και
ο δάσκαλός του, ονόματι Μπίτνερ (J.G. Büttner), έδωσε εντολή στους
μαθητές του να υπολογίσουν το άθροισμα 1 + 2 + 3 + · · · + 100. Ο
μικρός Καρλ υπολόγισε αστραπιαία το άθροισμα παραδίνοντας το απο-
τέλεσμα στον δάσκαλό του. Οι συμμαθητές του, από την άλλη πλευρά,
αγωνίζονταν μάταια να υπολογίσουν το τελικό αποτέλεσμα. Στο τέλος
του μαθήματος ο δάσκαλος ήλεγξε τα αποτελέσματα των μαθητών του
που ήταν λανθασμένα εκτός από αυτό του Γκάους που ήταν ορθό. Έκ-
πληκτος ο Μπίτνερ ρώτησε το μικρό Καρλ πώς είχε οδηγηθεί στο σωστό
αποτέλεσμα τόσο γρήγορα. Ο Γκάους εξήγησε στο δάσκαλό του πώς είχε
υπολογίζει το άθροισμα λέγοντας ότι έκανε το εξής: παρατήρησε ότι ο
πρώτος όρος προστιθέμενος στον τελευταίο, δηλαδή 1+ 100, ισούται με
101 όπως κι ο δεύτερος με τον προτελευταίο, ήτοι 2 + 99. Το ίδιο ισχύει
για όλα τα αντίστοιχα αθροίσματα δηλαδή 3 + 98 = 101, 4 + 97 = 101,
5 + 96 = 101 · · · · · · · · · 50 + 51 = 101. Αντιλήφθηκε φυσικά ότι υπάρ-
χουν πενήντα τέτοια αθροίσματα και έκανε τον πολλαπλασιασμό 50×51
που ισούται με 5050 και είναι το σωστό αποτέλεσμα.

Ύστερα από αυτήν την εξήγηση ο δάσκαλος έμεινε εμβρόντητος και
κατάλαβε ότι έχει μπροστά του μια εκκολαπτόμενη ιδιοφυΐα. Συνειδη-
τοποίησε ότι ο ίδιος δεν θα μπορούσε να κάνει πολλά περισσότερα για
τον μικρό Καρλ και έσπευσε να του αγοράσει ένα από τα καλύτερα εγ-
χειρίδια αριθμητικής. Εν συνεχεία ανέθεσε σε ένα νεαρό βοηθό του, τον
ΜάρτινΜπάρτελς (Johann ChristianMartin Bartels, 1769-1836), να βοη-
θήσει τον δεκάχρονοΚαρλ στις μαθηματικές μελέτες του. ΟΜπάρτελς με
τον Γκάους, παρόλο που τους χώριζαν οκτώ χρόνια, ανέπτυξαν μια στενή
φιλία που κράτησε δεκαετίες και μελετούσαν με πάθος Μαθηματικά. Ο
Μπάρτελς είχε αντιληφθεί ότι ο μικρός Καρλ ήταν περίπτωση απαρά-
μιλλης διάνοιας και έκανε μεγάλες προσπάθειες να τον εισαγάγει στον
κύκλο των ανθρώπων με επιρροή στο γερμανικό κρατίδιο. Εννοείται πως
όσοι γνώριζαν τον μικρό Καρλ εντυπωσιάζονταν από τις σπάνιες διανοη-
τικές ικανότητές του και τελικά τον γνώρισαν στονΚαρλΒίλχελμΦέρντι-
ναρντ (Carl Wilhelm Ferdinand, 1735-1806), Δούκα του Μπραουνσβάικ.
Ο Δούκας ήταν ένας προσηνής και σπουδαίος άνθρωπος που αγαπούσε
τα γράμματα και τις επιστήμες. Οπωσδήποτε ήταν αδύνατο ένας τέτοιος
άνθρωπος να μην εντυπωσιαστεί από τα εξωπραγματικά προσόντα του
μικρού Καρλ και προσφέρθηκε αμέσως να αναλάβει τα δίδακτρα των
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σπουδών του.

Ο Γκάους, σε ηλικία 15 ετών το 1792, εισήλθε στο Κολλέγιο Καρολί-
νουμ της γενέτειράς του όπου έδειξε μία τρομερή ικανότητα στην εκμά-
θηση κλασικών γλωσσών όπως στα Λατινικά και στα Αρχαία Ελληνικά.
Οι επιδόσεις του στον τομέα αυτόν ήταν τόσο εντυπωσιακές που σκε-
φτόταν σοβαρά να ασχοληθεί με τη Φιλολογία. Ευτυχώς, όμως, για τα
Μαθηματικά και τις Θετικές Επιστήμες ο Γκάους αποφάσισε οριστικά
να ασχοληθεί με τα Μαθηματικά το 1796 όταν κατάφερε να αποδείξει
ότι μπορεί να κατασκευαστεί 17γωνο με κανόνα και διαβήτη λόγω του
ότι ο 17 είναι πρώτος αριθμός. Το κατόρθωμα αυτό έδωσε βαθιά ικα-
νοποίηση στον 19χρονο Καρλ Φρίντριχ και τον οδήγησε να λάβει την
αμετάκλητη απόφαση για το επαγγελματικό του μέλλον. Έτσι, σπούδασε
Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν κατά το διάστημα 1795-
1798. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να παραμερίσει τις κλασικές σπουδές
και να ασχολείται μαζί τους μόνο ερασιτεχνικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι
συνέχιζε να τον στηρίζει οικονομικά ο Δούκας Καρλ Βίλχελμ, τον οποίο
ο Γκάους πάντοτε θα ευγνωμονούσε κατά τη διάρκεια της ζωής του. Άλ-
λωστε, είναι κοινώς παραδεκτό ότι ο Δούκας του Μπραουνσβάικ έβαλε
κι αυτός το δικό του λιθαράκι στην εξέλιξη των Μαθηματικών αφού στά-
θηκε αρωγός του Γκάους στα πρώτα βήματα της λαμπρής σταδιοδρομίας
του.

Με την ανακάλυψη της απόδειξης για την κατασκευή κανονικού 17γώ-
νου ο Γκάους ξεκίνησε να κρατά ένα επιστημονικό ημερολόγιο που συ-
νιστά ένα από τα σημαντικότερα ντοκουμέντα στην ιστορία των Μαθη-
ματικών και της επιστήμης γενικότερα. Το ημερολόγιο αυτό αποτελείται
από δεκαεννέα πυκνογραμμένες σελίδες στις οποίες βρίσκονται 146 δια-
τυπώσεις σε πολλά αντικείμενα. Εκεί ο Γκάους είχε κάνει καταχωρίσεις
για ανακαλύψεις του που δεν τις δημοσίευσε ποτέ και, επομένως, δεν
θα μπορούσαν να είναι γνωστές στους συναδέλφους του. Το ημερολόγιο
κυκλοφόρησε το 1898, 43 χρόνια μετά τον θάνατο του Γκάους, όταν το
δανείστηκε η Βασιλική Εταιρεία του Γκέτινγκεν από έναν συγγενή του
κορυφαίου μαθηματικού. Φαίνεται απίστευτο ότι σε αυτό το ημερολόγιο
ήταν θαμμένα για δεκαετίες ολόκληρες τόσα αποτελέσματα που, αν εί-
χαν δημοσιευτεί, θα είχαν εκτοξεύσει ακόμα περισσότερο τη φήμη του
Γκάους. Με την απροθυμία του Καρλ Φρίντριχ να δημοσιεύει όλες τις
εργασίες του δεν είναι καθόλου εσφαλμένο να υποστηριχθεί η άποψη ότι
τα Μαθηματικά έμειναν τουλάχιστον μισό αιώνα πίσω. Πολλοί από τους
καλύτερουςΜαθηματικούς του 19ου αιώνα, όπως οι Άμπελ (Niels Henrik
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Abel, 1802–1829) και Γιακόμπι (Carl Gustav Jacob Jacobi, 1804-1851),
δαπάνησαν μέρος από τις εξαίρετες πνευματικές τους δυνάμεις για να
ανακαλύψουν πράγματα που είχε ήδη αντιμετωπίσει επιτυχώς ο Γκάους
μερικές δεκαετίες νωρίτερα. Το γεγονός αυτό μπορεί εύκολα να χαρακτη-
ριστεί ως μια από τις μεγαλύτερες συμφορές στην ιστορία της Επιστήμης
αφού δεν επέτρεψε σταΜαθηματικά να εξελιχθούν τόσο γρήγορα όσο θα
μπορούσαν. Οι σύγχρονοί του επιστήμονες τον παρακαλούσαν να αφήσει
τη μεγάλη αυστηρότητα και να προχωρά σε περισσότερες δημοσιεύσεις
χάριν της προόδου των Μαθηματικών. Όμως ο Γκάους δεν εγκατέλειψε
ποτέ την τακτική του και δημοσίευε τις εργασίες του μόνο όταν ήταν απο-
λύτως βέβαιος πως ήταν ολοκληρωμένες.

Δεν ήταν λίγες οι φορές που είχε έλθει σε σύγκρουση με Μαθημα-
τικούς όταν ισχυριζόταν ότι είχε φτάσει σε αποτελέσματα νωρίτερα από
αυτούς που τα είχαν δημοσιεύσει. Κλασικό παράδειγμα ο ΓάλλοςΑντριάν
Μαρί Λεζέντρ (Adrien-Marie Legendre, 1752-1833) ο οποίος εξανίστατο
με τον Γκάους αφού ο Γερμανός ανέφερε ότι είχε φτάσει πρώτος σε πολλά
αποτελέσματα που είχε καταλήξει (και δημοσιεύσει) ο Λεζέντρ. Με την
κυκλοφορία του ημερολογίου του Γκάους αποδείχτηκε πως σε κάθε περί-
πτωση αντιπαράθεσης περί της πρωτιάς στην ανακάλυψη κάποιου αποτε-
λέσματος, ο Πρίγκιπας τωνΜαθηματικών είχε δίκιο. Απλώς δεν ενδιαφε-
ρόταν ή δεν είχε τον κατάλληλο χρόνο για να επεξεργαστεί τις εργασίες
αυτές και τις άφηνε θαμμένες στα προσωπικά του έγγραφα και στο πολυ-
θρύλητο ημερολόγιο. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι ειδικότερα στα πρώτα
χρόνια της νιότης του, πριν την είσοδο του 19ου αιώνα, κατακλυζόταν
από πλημμύρες πρωτότυπων ιδεών προσπαθώντας να καταγράψει τα βα-
σικά σημεία αυτών. Δεν ήταν, όμως, πάντοτε εύκολο να επεξεργάζεται
αυτές τις ιδέες σε εξαντλητικό βαθμό λόγω έλλειψης χρόνου και γι’ αυτό
δεν προχωρούσε σε κάποια δημοσίευση.

Ο Γκάους είχε αναφέρει για τον εαυτό του ότι οι μαθηματικές και γε-
νικότερα οι επιστημονικές αναζητήσεις του πήγαζαν από μια βαθιά εσω-
τερική παρόρμηση και όχι από την ανάγκη δημοσίευσης. Επομένως, τον
ενδιέφερε πρωτίστως το ταξίδι στον σκληρό αλλά και υπέροχο κόσμο
της επιστήμης χωρίς να λογαριάζει ιδιαιτέρως τη γνωστοποίηση των απο-
τελεσμάτων στα οποία κατέληγε. Επιπροσθέτως, δεν διακατεχόταν από
έντονη επιθυμία καθοδήγησης των νεότερων επιστημόνων και, συνεπώς,
δεν θεωρούσε υψίστης σημασίας την παροχή βοήθειας σε αυτούς. Ένας
ακόμα λόγος εξαιτίας του οποίου δεν δημοσίευε πολλές από τις εργασίες
του ήταν ότι επιθυμούσε κάθε δημοσιευμένη εργασία του να είναι λεπτο-
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μερειακώς επεξεργασμένη –όπως αναφέρθηκε ανωτέρω- σε τέτοιο εξα-
ντλητικό βαθμό που δεν θα μπορούσε τίποτα να αφαιρεθεί ή να προστεθεί
χωρίς να αλλοιώνει το τελικό σύνολο. Ήθελε να παραδίδει τέτοια διανοη-
τικά οικοδομήματα που κανένας δεν θα ήταν σε θέση να τα βρει ατελή.
Σε αυτό ήθελε να μοιάσει στα δύο ινδάλματά του, τον Αρχιμήδη και τον
Νεύτωνα, τους οποίους θαύμαζε απεριόριστα. Θεωρούσε ότι μία εργασία
θα έπρεπε να είναι σαν ένα τέλεια κατασκευασμένο ναό από τον οποίο
θα είχαν αφαιρεθεί οι σκαλωσιές. Φυσιολογικό επακόλουθο ήταν να δίνει
στα δικά του αριστουργήματα μόνο την οριστική μορφή μιας απόδειξης
μην αποκαλύπτοντας πώς έχει φθάσει στο τελικό αποτέλεσμα. Συνέπεια
αυτού ήταν να δημοσιεύει άριστες εργασίες αλλά, πολλές φορές, ήταν
δυσνόητες ακόμα και σε μεγάλους μαθηματικούς αφού δεν έδινε το πα-
ραμικρό ίχνος για το πώς είχε οδηγηθεί στην έμπνευσή του καθώς και
στα τελικά αποτελέσματα. Αυτή η έντονη απροθυμία του να καταγράφει
ενδελεχώς τα βήματα της σκέψης του στις τελικές εργασίες είχε ως απο-
τέλεσμα να καθίσταται ιδιαιτέρως δυσχερής η κατανόηση πολλών απο-
δείξεων. Συμπερασματικά, ο Γκάους πίστευε ότι ένα μαθηματικό έργο
πρέπει να χαρακτηρίζεται από λακωνικότητα χωρίς να αναφέρονται τα
βήματα τα οποία ακολούθησε. Σαν να είναι ένα δέντρο με λίγους καρ-
πούς αλλά ώριμους και γι’ αυτό υποστήριξε σθεναρά την άποψη «Λίγα
αλλά ώριμα».

Συνολικά η προσφορά του Γκάους στα Θεωρητικά και στα Εφαρμο-
σμένα Μαθηματικά είναι ανυπολόγιστης σημασίας. Μπορεί να μην ήταν
το ίδιο παραγωγικός σε δημοσιεύσεις όπως ο Λέοναρντ Όιλερ (Leonhard
Euler, 1707-1783) αλλά η σπουδαιότητα του έργου ήταν κομβική και του
έδωσε τον αδιαμφισβήτητο τίτλο του Πρίγκιπα των Μαθηματικών. Ο
μεγάλος Γερμανός επηρέασε καθοριστικά και τους τέσσερις μεγάλους
κλάδους της επιστήμης του: Άλγεβρα, Γεωμετρία, Ανάλυση και Θεω-
ρία Αριθμών. Το 1801 κυκλοφόρησε το μνημειώδες έργο του Αριθμη-
τικές Έρευνες (Disquisitiones Arithmeticae) που θεωρήθηκε ως το σημα-
ντικότερο έργο στα Μαθηματικά από την εποχή των Στοιχείων του Ευ-
κλείδη. Οι Αριθμητικές Έρευνες είναι, πέραν πάσης αμφιβολίας, ένα από
τα κλασικότερα έργα στην ιστορία της Επιστήμης στο οποίο ο Γκάους
κατόρθωσε με αριστοτεχνικό τρόπο να συνδέσει πολλά θεωρήματα και
σκόρπια, έως τότε, γνώση της Θεωρίας Αριθμών επιτυγχάνοντας να της
δώσει μια αξιόλογη θέση στα Μαθηματικά δίπλα στους άλλους τομείς
(Άλβεβρα, Γεωμετρία, Ανάλυση). Το έργο αυτό είναι σίγουρα η κορω-
νίδα των επιτευγμάτων του και πραγματεύεται πολύ δύσκολα θέματα που

69



ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ακόμα και σπουδαίοι μαθηματικοί της εποχής αδυνατούσαν να κατανο-
ήσουν. Προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των καταχθόνια δύσκο-
λων αποδείξεων που παρέθετε ο Γκάους κινήθηκε ο μεγάλος μαθηματι-
κός Γκούσταβ Λεζέν Ντίριχλετ (Johann Peter Gustav Lejeune Dirichlet,
1805-1859), μαθητής και φίλος τουΠρίγκιπα τωνΜαθηματικών, ο οποίος
μελετούσε σκληρά τις Αριθμητικές Έρευνες για να καταφέρει να σπάσει
τις «επτά σφραγίδες τηςΜαθηματικής Αποκάλυψης» που κρύβονταν στο
έργο αυτό.

Disquisitiones Arithmeticae

Όσο κι αν φαίνεται αξιοπερίεργο, από το 1801 και εξής τα καθαρά
(Θεωρητικά) Μαθηματικά δεν ήταν η προτεραιότητα του Γκάους αφού
ασχολήθηκε με πολλά άλλα αντικείμενα. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το
1801, χάρη στους υπολογισμούς του, υπέδειξε στους αστρονόμους την
ακριβή θέση στον ουρανό για την εύρεση της Δήμητρας, ενός από τους μι-
κρότερους πλανήτες. Η επιτυχία αυτή του χάρισε παγκόσμια αναγνώριση
προκαλώντας ιδιαίτερη αίσθηση στη διεθνή επιστημονική κοινότητα και
τον ώθησε να ασχοληθεί περισσότερο με την Αστρονομία. Πρέπει να
αναφερθεί ότι μέχρι τότε συνέχιζε να παρέχει την αμέριστη οικονομική
στήριξή του ο Δούκας Καρλ Βίλχελμ Φέρντιναρντ ούτως ώστε ο νεαρός
Γκάους να μπορεί να ασχολείται απερίσπαστος με τα Μαθηματικά και
να μεγαλουργεί. Όμως ο μεγαλοφυής Καρλ, σκεπτόμενος το επαγγελμα-
τικό του μέλλον, αποφάσισε το 1807 να δεχτεί τη θέση του Διευθυντή
του Αστρονομικού Παρατηρητηρίου του Γκέτινγκεν με την υποχρέωση
να παραδίδει κάποια μαθήματα στο τοπικό πανεπιστήμιο. Η αλήθεια εί-
ναι ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια έγινε δέκτης έντονων πιέσεων από
Πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη, έχοντας αναγνωριστεί ως ο κορυφαίος
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Μαθηματικός του κόσμου, αλλά οι Γερμανοί με επικεφαλής τον Αλεξά-
ντερ φον Χούμπολτ (Alexander von Humboldt, 1769–1859) κατάφεραν
να τον κρατήσουν στα εδάφη τους με τη θέση που του πρόσφεραν στο
Γκέτινγκεν. Εξάλλου, όταν πια ο Δούκας είχε φύγει από τη ζωή το 1806,
μετά από θανάσιμο τραυματισμό κατά τη διάρκεια συγκρούσεων με τις
γαλλικές δυνάμεις του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ο Γκάους δεν είχε άλλη
επιλογή από το να βρει μια θέση εργασίας που, ωστόσο, θα του επέτρεπε
να ασχολείται με τις έρευνές του.

Μέσα στα ενδιαφέροντά του ήταν η Γεωδαισία όπου πέτυχε αξιοση-
μείωτα αποτελέσματα μεταξύ των οποίων η κατασκευή του ηλιοτροπίου,
ενός θαυμαστού επινοήματος με το οποίο μπορούσαν να μεταβιβάζο-
νται σήματα σχεδόν αστραπιαία με τη βοήθεια ανακλώμενου φωτός. Επι-
πλέον, μεταξύ πολλών άλλων, ασχολήθηκε και με τη Φυσική και κυρίως
με τον ηλεκτρομαγνητισμό όπου πέτυχε και εκεί αξιομνημόνευτα αποτε-
λέσματα. Στη Φυσική συνεργάστηκε με τον Βίλχελμ Βέμπερ (Wilhelm
Eduard Weber, 1804-1891) με τον οποίο κατασκεύασαν τον ηλεκτρικό
τηλέγραφο που χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά στο Γκέτινγκεν.

Ουσιαστικά, ο Γκάους ήταν μια μοναδική περίπτωση, συγκρινόμενη
μόνο με Αρχιμήδη και Νεύτωνα, που συνδύαζε την αξεπέραστη μαθη-
ματική ιδιοφυΐα με την εκπληκτική πειραματική ικανότητα. Αναμφισβή-
τητα, ο Γκάους ήταν μια πληρέστατη μεγαλοφυΐα που μεγαλουργούσε
με οτιδήποτε καταπιανόταν. Δεν υπήρχε κάποιος τομέας της επιστημο-
νικής γνώσης που να υστερούσε. Εξάλλου, πέρα από την εκθαμβωτική
ικανότητά του στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, που αναφέρθηκε παρα-
πάνω, ήταν λάτρης της λογοτεχνίας, σύγχρονης και αρχαίας. Ενδιαφερό-
ταν, επίσης, και για την ορυκτολογία, τη βοτανική και την παγκόσμια πο-
λιτική. Εξόχως εντυπωσιακό ήταν το επίτευγμά του να μάθει μόνος του,
χωρίς διδασκαλία, τη ρωσική γλώσσα σε ηλικία εξήντα δύο ετών(!) αφού
το κίνητρό του να μελετά ρωσική λογοτεχνία στο πρωτότυπο ήταν πολύ
έντονο. Συμπερασματικά, οποιαδήποτε πτυχή της ζωής του κι αν εξετα-
στεί θα καταδείξει την αστείρευτη επιθυμία του να αποκτήσει ολοένα
και περισσότερη γνώση είτε στις Θετικές επιστήμες είτε στις Κλασικές.
Γενικά ο Καρλ Φρίντριχ Γκάους ήταν ψυχή τε και σώματι αφιερωμένος
στην Επιστήμη την οποία υπηρέτησε τόσο επιτυχημένα όσο ελάχιστοι –
μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού - στην παγκόσμια ιστορία.
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Προσωπογραφία του Gauss, Παναγάκου
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Κεφάλαιο 15

« Ο θεός έφτιαξε τους φυσικούς αριθμούς.
Όλα τα άλλα είναι δουλειά του ανθρώπου. »

Η ΦΡΑΣΗ αυτή ανήκει στον Γερμανό μαθηματικό Λέοπολντ Κρό-
νεκερ (LeopoldKronecker, 1823–1891) και είναι χαρακτηριστική

της αντίθεσής του με την πλημμύρα των καινούργιων ιδεών στην Μαθη-
ματική Ανάλυση στα τέλη του 19ου αιώνα. Αν και ήταν γνωστός για την
ικανότητα του να ενώνει ξεχωριστούς τομείς των μαθηματικών, ωστόσο,
η συντηρητική του άποψη, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με τις τρέχουσες τά-
σεις στην Ανάλυση, έτεινε στο να παρεμποδίσει την ανάπτυξη των νέων
μαθηματικών.

Ο Κρόνεκερ γεννήθηκε το 1823 στο Λίεγκνις της Γερμανίας από τους
ΙσίδωροΚρόνεκερ και ΤζοάνναΠραουσνίτζερ.Ήταν μία πλούσια Εβραϊκή
οικογένεια και ο γιός τους έκανε ιδιωτικά μαθήματα στο σπίτι. Στο Λύ-
κειο διδάχθηκε από τον Κούμερ (Ernst Kummer, 1810-1893), ο οποίος
αναγνώρισε αμέσως το ταλέντο του για τα Μαθηματικά και τον ενθάρ-
ρυνε να αναλάβει έρευνα. Το 1841 ο Κρόνεκερ πήγε στο Πανεστήμιο του
Βερολίνου και εκεί σπούδασε υπό τον Ντίριχλετ (Gustav Dirichlet, 1805–
1859) και τον Στάινερ (Jakob Steiner, 1796-1863). Αρχικά ενδιαφέρθηκε
για τη φιλολογία και τη φιλοσοφία και αργότερα σπούδασε Αστρονομία
στο Πανεπιστήμιο της Βόννης. Ωστόσο, εστίασε στα Μαθηματικά και
ολοκλήρωσε το διδακτορικό του το 1845 με μια διατριβή στους μιγαδι-
κούς αριθμούς. Ο Ντίριχλετ, ο οποίος ήταν ένας από τους εξεταστές του
Κρόνεκερ και παρέμεινε ένας δια βίου φίλος του, εντυπωσιάστηκε από
την εμβάθυνση και τη γνώση του στα Μαθηματικά.
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ΟιΚούμερ, Κρόνεκερ καιΝτέντεκιντ (RichardDedekind, 1831–1916)
στην ανακάλυψή τους της σύγχρονης θεωρίας των αλγεβρικών αριθμών,
διευρύνοντας το πεδίο της Αριθμητικής ad infinitum (επ’ άπειρον) και
φέροντας τις αλγεβρικές εξισώσεις μέσα στα όρια δικαιοδοσίας των αριθ-
μών, έκαναν για την ανώτερη αριθμητική και τη θεωρία των αλγεβρικών
εξισώσεων ό,τι οι Γκάους, Λομπατσέφσκι, Γιάνος Μπόλυαϊ και Ρίμαν
έκαναν για τη Γεωμετρία, απελευθερώνοντας την από τη σκλαβιά του
τόσο περιοριστικού συστήματος του Ευκλείδη. Και όπως ακριβώς εκεί-
νοι που ανακάλυψαν τη μη Ευκλείδεια Γεωμετρία άνοιξαν νέους, απέ-
ραντους και ανυποψίαστους, ώς τότε, ορίζοντες στη Γεωμετρία και στις
φυσικές επιστήμες, έτσι και οι δημιουργοί της θεωρίας των αλγεβρικών
αριθμών αποκάλυψαν ένα εντελώς νέο πεδίο φωτίζοντας ολόκληρη την
Αριθμητική, ενώ παρουσίασαν ανάγλυφα τις θεωρίες των εξισώσεων,
των συστημάτων αλγεβρικών καμπυλών και επιφανειών, και την πραγ-
ματική φύση των ίδιων των αριθμών, θεμελιώνοντάς τις πάνω στο στέρεο
έδαφος εκπληκτικά απλών αιτημάτων.

Μετά από ένα χρόνο ενασχόλησής του με την οκογενειακή επιχεί-
ρηση επέστρεψε στο Βερολίνο. Εκεί συνδέθηκε φιλικά με τον Βάιερ-
στρας (Karl Weierstrass, 1815–1897), που είχε αναλάβει έδρα στο Πα-
νεπιστήμιο. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η μαθηματική παρα-
γωγικότητα του Κρόνεκερ αυξήθηκε σε μεγάλο βαθμό. Έγραψε για τη
Θεωρία Αριθμών, τις ελλειπτικές συναρτήσεις και την Άλγεβρα. Επίσης,
συνέδεσε τους διάφορους κλάδους των Μαθηματικών μεταξύ τους. Σαν
αποτέλεσμα της δουλειάς του, εκλέχθηκε στην Ακαδημία του Βερολίνου
το 1861. Ασκώντας το δικαίωμά του ως μέλος της Ακαδημίας, έδωσε μια
σειρά από διαλέξεις στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου σε θέματα αλγε-
βρικών εξισώσεων και Θεωρίας Αριθμών. Ο Κρόνεκερ δεν προσέλκυσε
πολλούς μαθητές αλλά οι ιδέες του, παρόλ’ αυτά, είχαν απήχηση εντός
της Ακαδημίας.

Κατά τη δεκαετία του 1870 η σχέση του Κρόνεκερ με τον Βάιερστρας
σταδιακά διαλύθηκε. Αυτό έγινε κυρίως εξαιτίας της διαφορετικής οπτι-
κής γωνίας της προσέγγισής τους στην Ανάλυση. Ο Κρόνεκερ πίστευε
ότι τα περισσότερα από τα Μαθηματικά, συμπεριλαμβανομένης της Άλ-
γεβρας και της Ανάλυσης, πρέπει να μελετώνται κάτω από το πρίσμα της
Αριθμητικής, ενώ ο Βάιερστρας έδινε έμφαση στη σημαντικότητα των
άρρητων αριθμών και σε πιο σύγχρονες μεθόδους. Ο ένας ήταν γεννημέ-
νος αλγεβριστής και ο άλλος έκανε σχεδόν θρησκεία του την ανάλυση.

Ο Κρόνεκερ πίστευε ότι ταΜαθηματικά πρέπει να ασχολούνται μόνο
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με πεπερασμένους αριθμούς και με πεπερασμένο αριθμό διαδικασιών.
Είχε την άποψη ότι ολόκληρη η Αριθμητική μπορούσε να βασιστεί στους
ακέραιους αριθμούς. Κατά συνέπεια, είχε την αίσθηση ότι όχι μόνο τα
κλάσματα αλλά και οι άρρητοι και οι μιγαδικοί αριθμοί αποτελούσαν
λανθασμένες ιδέες που είχαν προκύψει από την εφαρμογή κάποιου εί-
δους λανθασμένης μαθηματικής λογικής. Ήταν ο πρώτος που αμφέβαλε
για τη σημασία των αποδείξεων ύπαρξης και ήταν αντίθετος με τη χρήση
ανώτερων και κατώτερων ορίων καθώς και του θεωρήματος Bolzano-
Weierstrass.

Το 1882 ο Λίντεμαν (Carl Louis Ferdinand von Lindemann, 1852–
1939) απέδειξε ότι το π είναι υπερβατικός αριθμός. Όταν αυτό έγινε γνω-
στό στον Κρόνεκερ, αφού τον συνεχάρη, έκανε το ακόλουθο σχόλιο:

Σε τι χρησιμεύει η ωραία σας έρευνα για τον αριθμό π;
Γιατί να αναλώνεστε σ’ ένα τέτοιο πρόβλημα, αφού στην πραγμα-
τικότητα δεν υπάρχουν καθόλου άρρητοι αριθμοί;

Μεγάλο μέρος της εργασίας του Κρόνεκερ έχει μια ιδιάζουσα αριθμητική
χροιά, είτε της αριθμητικής των ρητών αριθμών είτε της αριθμητικής των
ευρύτερων αλγεβρικών αριθμών. Σε όλη τη μαθηματική του δραστηριό-
τητά η επιθυμία του ήταν να αριθμητικοποιήσει όλα ταΜαθηματικά, από
την Άλγεβρα ώς την Ανάλυση.

Ονομαστή είναι και η διαμάχη του με τον Κάντορ (Georg Cantor,
1845-1918) εξ’ αιτίας των αποτελεσμάτων του δεύτερου για το άπειρο.
Φαίνεται, μάλιστα, ότι προσπάθησε να εμποδίσει τη δημοσίευση του έρ-
γου του Κάντορ στο περιοδικό του Κρελ, επειδή πίστευε ότι η εργασία
του δεν είχε νόημα αφού απέδειξε αποτελέσματα για μαθηματικά αντι-
κείμενα που κατά τη γνώμη του δεν υπήρχαν. Η κινητήρια δύναμη πίσω
από τις ενέργειές του ήταν, ως ένα βαθμό, καθαρά μαθηματική. Είχε την
άποψη ότι ο Κάντορ διαχειριζόταν επουσιώδεις έννοιες και ότι δεν θα
έπρεπε να του επιτραπεί να δημοσιεύει ιδέες που δεν είχαν καμιά προο-
πτική.

Παρόλα αυτά, ο Κρόνεκερ ήταν ικανός να αναβαθμίσει τα μαθημα-
τικά και μέσω του ταλέντου του να ενοποιεί και να συνδέει τους διάφο-
ρους κλάδους της Αριθμητικής, της Ανάλυσης και της Άλγεβρας. Τα θεω-
ρήματά του για τους οριακούς τύπους, την κυκλοτομική θεωρία και τη σύ-
γκλιση άπειρων σειρών είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτα. Το σύγγραμά του
Über den Zahlbegriff (σχετικά με την έννοια του αριθμού) του 1887 υπο-
γράμμισε το πρόγραμμά του για τη μελέτη μόνο των μαθηματικών αντι-
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κειμένων που θα μπορούσαν να κατασκευαστούν σε ένα πεπερασμένο
αριθμό βημάτων. Στη διδακτορική διατριβή, που έγραψε το 1845, πραγ-
ματευόταν τις μονάδες σε ορισμένα πεδία αλγεβρικών αριθμών, ένα θέμα
που αργότερα θα γινόταν σημαντικό στη σύγχρονη Άλγεβρα. Ως μαθημα-
τικός, ο Κρόνεκερ τόνισε τη χρησιμότητα του αλγορίθμου ως μέσο υπο-
λογισμού και όχι ως άξια ιδέα από μόνη της. Ο Έντουαρντς, καθηγητής
Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκη, γράφει:

Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη ελπίδα για επιβίωση τουΚρόνεκερ έγκει-
ται στη στροφή... που οφείλεται στην έλευση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών, προς την αλγοριθμική σκέψη ... . Ελπίζω πως η ανα-
βίωση αυτής της επί τόσα χρόνια σε λήθαργο άποψης θα προκαλέ-
σει την ανανεωμένη εκτίμηση του κληροδοτήματός του.

Ο Κρόνεκερ αντιπροσωπεύει μια ορθοδοξία της σκέψης του 19ου
αιώνα, η οποία αντιστάθηκε στο νέο κύμα ιδεών που εισήγαγαν νεότεροι
μαθηματικοί, όπως ο Κάντορ. Το ίδιο το κίνημα που επιδίωκε να κατα-
πολεμήσει αργότερα έγινε η κυρίαρχη τάξη των σύχρονων μαθηματικών
και, επομένως, φαίνεται εκ των υστέρων ότι το εμπόδιζε να προοδεύσει.
Η παλιά σχολή των μαθηματικών εξακολούθησε να προσκολλάται σε μια
πιο διαισθητική αντίληψη των μαθηματικών, την οποία αγνοούσαν όλο
και περισσότερο τα αφηρημένα και φορμαλιστικά μαθηματικά του τέλους
του 19ου αιώνα.

Σύμφωνα με την άποψη των δύο κοινωνιολόγων, Ράνταλ Κόλινς και
Σαλ Ρεστίβο, μπορούμε να δούμε την επιμονή του Κρόνεκερ για τα πε-
περασμένα κατασκευασμένα μαθηματικά ως πρόβλεψη των μεταγενέ-
στερων κινήσεων του 20ου αιώνα, με επικεφαλής τον Λουΐτζεν Εγκβέρ-
τους Βαν Μπράουερ (L.E.J.Brouwer, 1881–1966). Υπήρξε πρόδρομος
της σχολής των ιντουισιονιστών, όπως ακριβώς ο Κάντορ ήταν πρωτο-
πόρος των φορμαλιστών. Και οι δύο επέμειναν για περισσότερη αυστη-
ρότητα στα Μαθηματικά αλλά διαφώνησαν έντονα ως προς τον τρόπο
επίτευξής της.
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Κεφάλαιο 16

« Das ist nicht Mathematik. Das ist Theologie. »

που σημαίνει:

«Αυτά δεν είναι Μαθηματικά. Είναι Θεολογία.»

Η ΦΡΑΣΗ αυτή ειπώθηκε περί το 1888 από τον Γερμανό Πάουλ
Γκόρνταν (Paul Gordan, 1837-1912), καθηγητή του Πανεπιστη-

μίου Ερλάνγκεν-Νυρεμβέργης. Ο Γκόρνταν είχε παραγάγει σημαντικό
έργο στη Θεωρία των Αλγεβρικών αναλλοίωτων και, συγκεκριμένα, είχε
αποδείξει ένα πρόβλημα που αργότερα ονομάστηκε προς τιμήν του
«Πρόβλημα του Γκόρνταν».

Το πρόβλημα αυτό, που αφορούσε τα αλγεβρικά αναλλοίωτα, δεν
ήταν ένα κλασικό πρόβλημα Άλγεβρας στο οποίο αναζητείτο ένας άγνω-
στος παράγοντας. Ήταν ένα εξαιρετικά σύνθετο θέμα των Θεωρητικών
Μαθηματικών κατά το οποίο γινόταν προσπάθεια να απαντηθεί το ερώ-
τημα αν υπάρχει μία βάση, δηλαδή ένα πεπερασμένο σύστημα αναλλοίω-
των, σε συνάρτηση με το οποίο όλα τα άλλα αναλλοίωτα, αν και άπειρα
στον αριθμό, θα μπορούσαν να εκφραστούν λογικά και ολοκληρωτικά.
Ουσιαστικά, οι μαθηματικοί προσπαθούσαν να βρουν ένα πεπερασμένο
σύνολο θεμελιωδών εξισώσεων που να δημιουργούν απειροσύνολα εξι-
σώσεων με προκαθορισμένες ιδιότητες. Το 1868 ο Γκόρνταν, αποδεικνύ-
οντας την ύπαρξη μιας πεπερασμένης βάσης για τις δυαδικές μορφές,
κέρδισε τον (άτυπο) τίτλο του «βασιλιά των αναλλοίωτων». Σημειωτέον
ότι οι δυαδικές μορφές είναι οι πιο απλές από τις υπόλοιπες αλγεβρικές
μορφές.
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Περίπου είκοσι χρόνια αργότερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 1888, ο νεα-
ρός - μόλις 26 ετών τότε - Ντάβιντ Χίλμπερτ (David Hilbert, 1862-1943)
έστειλε σημείωμα στην Επιστημονική Εταιρεία του Γκέτινγκεν στο οποίο
περιέγραφε ένα διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης του προβλήματος. Με
τη μέθοδό του ο Χίλμπερτ δεν έκανε κάτι αντίστοιχο με τον Γκόρνταν
αλλά παρουσίασε μια γενίκευση για όλες τις αλγεβρικές μορφές ανεξάρ-
τητα από τον αριθμό των μεταβλητών. Η διαφορετικότητα της μεθόδου
του Χίλμπερτ έγκειται στο ότι δεν κατασκεύαζε μια βάση ούτε καν υπο-
δείκνυε πώς θα γινόταν κάτι τέτοιο, όπως θα περίμεναν οι Μαθηματικοί
της εποχής. Ο ευφυής και πρωτοποριακός Χίλμπερτ έδειξε ότι μια τέ-
τοια βάση πρέπει να υπάρχει επειδή οποιοδήποτε άλλο συμπέρασμα θα
κατέληγε σε αντίφαση. Ήταν αναμενόμενο η εργασία του Χίλμπερτ να
προκαλέσει αντιδράσεις αφού παρουσίαζε κάτι μάλλον αντισυμβατικό.
Γενικά, η άποψη πως κάτι υπάρχει πέρα από κάθε αμφιβολία, αλλά δεν
μπορούμε απαραίτητα να το βρούμε, ήταν αντίθετη με τη γραμμή της
γαλλικής σχολής που εναρμονιζόταν με τους τύπους.

Οι Μαθηματικοί πλέον ονομάζουν αυτές τις διαδικασίες «αποδείξεις
ύπαρξης» και είναι πολύ συνηθισμένες. Στο μακρινό όμως 1888 τα πράγ-
ματα δεν ήταν καθόλου εύκολα για έναν τόσο ρηξικέλευθο ερευνητή σαν
τον Χίλμπερτ αφού τέτοιες διαδικασίες πολεμούνταν από μεγάλη μερίδα
των Μαθηματικών. Για παράδειγμα, ο σημαντικός μαθηματικός Φέρντι-
ναρντ Φον Λίντεμαν (Carl Louis Ferdinand von Lindemann, 1852-1939),
γνωστός από την απόδειξή του για την υπερβατικότητα του αριθμού π το
1882, κακοχαρακτήρισε τις μεθόδους του Χίλμπερτ, ενώ ο συντηρητικός
Λέοπολντ Κρόνεκερ (Leopold Kronecker, 1823-1891) δεν μπορούσε να
αποδεχτεί τη δουλειά του Χίλμπερτ αφού ήταν φανατικός θιασώτης της
άποψης ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ύπαρξη χωρίς κατασκευή.

Στο ίδιο κλίμα με τους Λίντεμαν και Κρόνεκερ κινήθηκε, όπως ήταν
αναμενόμενο, ο Γκόρνταν, που έβλεπε να γκρεμίζεται το βασίλειό του
και να χάνει τον τίτλο του βασιλιά των αναλλοίωτων. Αποτέλεσμα αυτών
ήταν να πει την κλασική πια φράση

Αυτά δεν είναι Μαθηματικά. Είναι Θεολογία.

Ουσιαστικά η διαφορά των Γκόρνταν, Κρόνεκερ και Λίντεμαν με τον
Χίλμπερτ ήταν ακόμα βαθύτερη και άγγιζε τα όρια της φιλοσοφίας των
αποδείξεων και το πώς έπρεπε να κινούνται οι μαθηματικοί για να φθά-
σουν σε αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, ο εμβληματικός Φέλιξ
Κλάιν (Felix Klein, 1849-1925), που διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στο
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να εξελιχτεί το Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν σε κορυφαίο Μαθηματικό
Ίδρυμα παγκοσμίως, βρήκε ακαταμάχητα τα επιχειρήματα του Χίλμπερτ
και φυσικά τα αποδέχτηκε αμέσως. Κατά τα επόμενα δύο έτη, έως το
1890, ο Χίλμπερτ συγκέντρωσε όλες τις εργασίες του για τα αναλλοίωτα
σε μία συνολική έκδοση (προφανώς για να κυκλοφορεί ευκολότερα η ερ-
γασία του) ενώ τα εντυπωσιακά αποτελέσματά του έβρισκαν ολοένα και
μεγαλύτερη αποδοχή από τη διεθνή μαθηματική κοινότητα. Ακόμα και
ο ίδιος ο Γκόρνταν παραδέχτηκε πια ότι η απόδειξη του Χίλμπερτ ήταν
σωστή και εξέφρασε τον θαυμασμό για τον κατά εικοσιπέντε έτη νεότερό
του άνδρα λέγοντας

«Πείσθηκα ότι ακόμα και η Θεολογία έχει τα θετικά της».

Άλλωστε, στη συνέχεια του επιστημονικού του έργου ο Γκόρνταν
χρησιμοποίησε τη δουλειά του Χίλμπερτ.

Ποιος ήταν, όμως, οΠάουλ Γκόρνταν; Καταρχάς, γεννήθηκε στοΜπρέ-
σλαου (σημερινό Βρότσλαβ της Πολωνίας) και υπήρξε φοιτητής στα Πα-
νεπιστήμια του Κένιγκσμπεργκ (σημερινό Καλλίνιγκραντ της Ρωσίας)
και του Μπρέσλαου. Από το τελευταίο απέκτησε το Διδακτορικό του
το 1862. Χαρακτηριστικότερο ίσως σημείο των διανοητικών του δυνα-
τοτήτων ήταν η εκπληκτική υπολογιστική του ικανότητα για την οποία
διακρινόταν από πολύ νεαρή ηλικία. Ο πατέρας του Πάουλ, που ήταν
έμπορος, δεν ήθελε να αναγνωρίσει τις μαθηματικές ικανότητες του γιου
του ούτε βέβαια να ακολουθήσει το παιδί του σταδιοδρομία ως μαθημα-
τικός. Αυτή η απέχθεια προς τη δουλειά του επαγγελματία Μαθηματικού
ήταν κάτι πολύ σύνηθες εκείνη την εποχή αφού ήταν γενικευμένη και
σαφώς μεγαλύτερη η εκτίμηση για πιο πρακτικά επαγγέλματα. Όταν τε-
λικά ακολούθησε ο νεαρός Πάουλ αυτό που επιθυμούσε, γρήγορα στρά-
φηκε προς τα αλγεβρικά αναλλοίωτα. Στο πέρασμα των ετών έγινε πολύ
γνωστή στους μαθηματικούς κύκλους η συνήθειά του να σκέφτεται μεγα-
λοφώνως κατά τη διάρκεια των πολλών υπολογισμών που διεκπεραίωνε
στην προσπάθειά του να καταλήξει σε συμπεράσματα σχετικά με τα αλ-
γεβρικά αναλλοίωτα. Επίσης, ήταν μονίμως με ένα πούρο στο χέρι και
εκφραζόταν με έντονες χειρονομίες όταν μιλούσε.

Πολλές εργασίες του περιείχαν σελίδες γεμάτες από μαθηματικούς
τύπους. Άλλωστε, θεωρούσε ότι οι τύποι ήταν τα αναγκαία υποστηρίγ-
ματα για τη διατύπωση των σκέψεων και των συμπερασμάτων του. Με
την απόδειξή του στοΠρόβλημα των αναλλοίωτων, που ονομάστηκεΠρό-
βλημα του Γκόρνταν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, πέτυχε κάτι που ήταν
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κεφαλαιώδους σημασίας για την εποχή. Κατά τη σημερινή εποχή η δου-
λειά του Γκόρνταν χαρακτηρίζεται περισσότερο ως «χονδροειδής υπο-
λογισμός». Άξιο αναφοράς ήταν το γεγονός ότι κανείς μαθηματικός δεν
κατάφερε να επεκτείνει την απόδειξη του Γκόρνταν πέρα από τις δυαδι-
κές μορφές.

Στις αρχές του 1888 ο Χίλμπερτ σε μια περιοδεία του σε γερμανικά
πανεπιστήμια συνάντησε τον Γκόρνταν στο Πανεπιστήμιο Ερλάνγκεν-
Νυρεμβέργης. Ασφαλώς, η συνάντηση και η επιστημονική συζήτηση με
έναν τόσο καταξιωμένο μαθηματικό σαν τον Γκόρνταν ήταν για το νε-
αρό Χίλμπερτ μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Πάντως είναι αλήθεια ότι το
Πρόβλημα του Γκόρνταν τον είχε μαγνητίσει και του είχε παρακινήσει το
ενδιαφέρον σε τέτοιο βαθμό, που οΧίλμπερτ προσπάθησε να συγκεντρώ-
σεις τις μεγάλες διανοητικές του δυνάμεις προς την κατεύθυνση της εύ-
ρεσης ενός διαφορετικού τρόπου αντιμετώπισης. Φεύγοντας από το Ερ-
λάνγκεν ο Χίλμπερτ πήγε προς το Γκέτινγκεν όπου συνάντησε τον Κλάιν
του οποίου η μορφή ήδη δέσποζε στον χώρο του θρυλικού Πανεπιστη-
μίου. Αξίζει να αναφερθεί ότι πριν φύγει από το Γκέτινγκεν ο Χίλμπερτ
κατάφερε να δώσει μια συντομότερη και απλούστερη εκδοχή της διάση-
μης απόδειξης του Γκόρνταν, η οποία ήταν εξαιρετικά σύνθετη και πολύ-
πλοκη.

Ύστερα ο Χίλμπερτ κατευθύνθηκε και στο Βερολίνο όπου μεταξύ άλ-
λων συνάντησε τον Καρλ Βάιερστρας (Karl Weierstrass, 1815-1897) και
τον Λάζαρους Φουξ (Lazarus Fuchs, 1833-1902). Ωστόσο, την σημαντι-
κότερη συνάντηση την είχε με τον φοβερό Κρόνεκερ που ήταν ανυποχώ-
ρητος στο θέμα της ύπαρξης απόδειξης, η οποία θα έπρεπε πάση θυσία
να κατασκευάζεται. Παρ’ όλα αυτά, η συνάντηση με τον Κρόνεκερ ήταν
εποικοδομητική από επιστημονικής άποψης. Εξάλλου, στο σημειωματά-
ριό του ο Χίλμπερτ αφιέρωσε τέσσερις σελίδες σε αντίθεση με τους άλ-
λους μαθηματικούς στους οποίους αφιέρωνε συνήθως μία σελίδα. Όταν
τελείωσε το ταξίδι του ο Χίλμπερτ και επέστρεψε στο Κένιγκσμπεργκ,
συνέχισε να ασχολείται με το Πρόβλημα του Γκόρνταν εντείνοντας τον
ρυθμό των προσπαθειών του ώσπου έφθασε στο εκπληκτικό αποτέλεσμα
που δημιούργησε δυνατά κύματα στη μαθηματική κοινότητα.

Σίγουρα είναι άξιος λόγου ο παραλληλισμός της απόδειξης του Χίλ-
μπερτ με τον Γόρδιο δεσμό, τον οποίο είχε κόψει με το σπαθί του οΜέγας
Αλέξανδρος. Ως γνωστόν, ο θρυλικός στρατηλάτης δεν επιχείρησε να λύ-
σει τον Γόρδιο δεσμό λόγω της πολυπλοκότητάς του και εφάρμοσε την
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ακραία μέθοδο της κοπής. Κάπως έτσι κινήθηκε κι ο Χίλμπερτ, ο οποίος
θέλησε να απεμπλακεί από την τρομερή συνθετότητα των υπολογισμών
του Γκόρνταν επιτυγχάνοντας εύρεση αποτελέσματος με αμεσότερο και
πιο δυναμικό τρόπο.

Όταν εκτυπώθηκε η απόδειξη του Θεωρήματος του Γκόρνταν με τη
νέα μέθοδο, ο Χίλμπερτ έσπευσε να αποστείλει ένα αντίτυπο στο Βρε-
τανό Άρθουρ Κέιλι (Arthur Cayley, 1821-1895) που είχε θέσει τα θεμέ-
λια της θεωρίας των αλγεβρικών αναλλοίωτων μερικές δεκαετίες νωρί-
τερα. Ο Κέιλι ήταν ένας ευφυέστατος ερευνητής, από τους κορυφαίους
της γενιάς του, που δημοσίευσε πλήθος πρωτότυπων εργασιών επηρεάζο-
ντας όχι μόνο τα Θεωρητικά Μαθηματικά αλλά και τη Φυσική. Αρχικά,
λοιπόν, ο Κέιλι δεν σχολίασε ευμενώς το έργο του Χίλμπερτ ο οποίος
αναγκάστηκε να στείλει στον Βρετανό κάποιες επεξηγήσεις που έγιναν
κατανοητές από τον Κέιλι. Μετά από αυτό ο Κέιλι είπε στον Χίλμπερτ:

«Νομίζω πως βρήκατε τη λύση ενός μεγάλου προβλήματος».

Εν κατακλείδι, η εργασία του Χίλμπερτ έδωσε ένα οριστικό τέλος
στον τρόπο που προσεγγιζόταν η Θεωρία των αναλλοίωτων και προκά-
λεσε μια μικρή επανάσταση που να δικαιολογεί τη φράση του Γκόρνταν
«Αυτά δεν είναι Μαθηματικά. Είναι Θεολογία».

Γενικά, η απόδειξη του Χίλμπερτ αποτέλεσε το σημαντικότερο ίσως
άλμα στην τεράστια καριέρα του ΓερμανούΜαθηματικού που διορίστηκε
το 1895 ως Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γκέτινγκεν στο οποίο πα-
ρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της λαμπρής ακαδημαϊκής σταδιοδρομίας
του αφήνοντας το στίγμα του στην ιστορία της Βασίλισσας των Επιστη-
μών όσο ελάχιστοι.
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Κεφάλαιο 17

« Wir müssen wissen. Wir werden wissen. »

Ο ΝΤΑΒΙΝΤ ΧΙΛΜΠΕΡΤ (David Hilbert 1862-1943) υπήρξε ένας
από τους σημαντικότερους μαθηματικούς των τελών του 19ου και

του πρώτου μισού του 20ου αιώνα όχι μόνο στην Γερμανία και στην Ευ-
ρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Πέρα από το αναμφισβήτητα
τεράστιας αξίας έργο του ήταν κι ένας από τους μαθηματικούς με τη
μεγαλύτερη, αν όχι τη μέγιστη, επιρροή κατά το πρώτο τρίτο του 20ου
αιώνα.

Το επιτάφιο μνημείο του στο Γκέτινγκεν διακοσμείται από το περί-
φημο κείμενο:

Wir müssen wissen. Wir werden wissen.
Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε. Εμείς θα γνωρίζουμε.

που εκφώνησε στον επίλογο της συνταξιοδότησής του απευθυνόμενος
στην Κοινωνία των Γερμανών Επιστημόνων και Φυσικών το φθινόπωρο
του 1930.

Τα λόγια αυτά δόθηκαν σε απόκριση του Λατινικού αποφθέγματος:

Ignoramus et ignorabimus.
Δεν ξέρουμε, δεν θα γνωρίζουμε.

Γενικά, ολόκληρη η ζωή του Χίλμπερτ καθορίστηκε από την ακλό-
νητη πίστη του σε αυτό το απόφθεγμα. Στο περίφημο Παγκόσμιο Μα-
θηματικό Συνέδριο στη χαραυγή του 20ου αιώνα, που πραγματοποιή-
θηκε στο Παρίσι, σε μια από τις διασημότερες ομιλίες στην επιστημο-
νική ιστορία, ο Χίλμπερτ διατύπωσε δέκα μαθηματικά προβλήματα (από
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τον γνωστό κατάλογο των 23) η επίλυση των οποίων θα συνέβαλε απο-
φασιστικά στην πρόοδο των Μαθηματικών κατά τον αιώνα που άρχιζε.
Τα τρία πρώτα αφορούσαν τα θεμέλια των Μαθηματικών. Ειδικά με το
δεύτερο ζητούσε μία απόδειξη της συνέπειας των αξιωμάτων της Αριθ-
μητικής, δηλαδή μία απόδειξη ότι ένα πεπερασμένο πλήθος έγκυρων λο-
γικών βημάτων με βάση αυτά τα αποτελέσματα δεν θα οδηγήσει ποτέ σε
αντιφατικά αποτελέσματα.

Ο Χίλμπερτ έκλεινε την εκτεταμένη εισαγωγή στα προβλήματα με
μια συγκλονιστική επαναδιατύπωση της ακλόνητης πεποίθησής του ότι
κάθε ορισμένο μαθηματικό πρόβλημα πρέπει απαραιτήτως να επιδέχεται
μια ακριβή «διευθέτηση», είτε με τη μορφή μιας πραγματικής απάντησης
στο τεθέν ερώτημα είτε με την απόδειξη του αδύνατου της επίλυσής του.
Κατά την εισαγωγή της ομιλίας του ο Χίλμπερτ ανέφερε:

«Αυτή η πεποίθηση της ικανότητας επίλυσης κάθε μαθηματικού
προβλήματος είναι ένα ισχυρό κίνητρο για τον επιστήμονα. Ακούμε
μέσα μας τη συνεχή κλήση. Εκεί είναι το πρόβλημα. Αναζητήστε
την επίλυσή του. Μπορείτε να τη βρείτε με καθαρό συλλογισμό
γιατί στα Μαθηματικά δεν υπάρχει ignorabimus».

Ουσιαστικά, η εισαγωγή του Χίλμπερτ θύμιζε εμψυχωτικό λόγο πριν
από ένα μεγάλο, έντονης διανοητικής πάλης, επιστημονικό αγώνα και
διαβεβαίωνε την ομάδα του ότι, όσο δύσκολα κι αν φαίνονται κάποια
προβλήματα, η νίκη είναι αναπόφευκτη.

Τέσσερα χρόνια μετά το συνέδριο του Παρισιού πραγματοποιήθηκε
στη Χαϊδελβέργη (1904) το 3ο Μαθηματικό Συνέδριο στο οποίο είχαν
αρχίσει να παρουσιάζονται σύννεφα αβεβαιότητας λόγω των μαθηματι-
κών παραδόξων που είχαν εμφανιστεί. Ο ίδιος ο Χίλμπερτ ανέφερε:

«Η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη. Σκεφτείτε, οι ορισμοί
και οι αποδεικτικές μέθοδοι που ο καθένας μαθαίνει, διδάσκει και
χρησιμοποιεί στα Μαθηματικά, το πρότυπο της βεβαιότητας και
της αλήθειας, να οδηγούν σε παράδοξα. Αν η μαθηματική σκέψη εί-
ναι ελαττωματική, πού θα βρούμε την αλήθεια και τη βεβαιότητα;»

Ελπίζοντας να χτίσει πάνω στην επιτυχία της αξιωματικοποίησης της
Γεωμετρίας σκέφτηκε:

«Γιατί να μην εφαρμόσουμε την ίδια προσέγγιση στο σύνολο των
Μαθηματικών; Πιστεύω πως όλες οι δυσκολίες στις οποίες αναφέρ-
θηκα μπορούν να ξεπεραστούν και να φτάσουμε σε μια απολύτως
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ικανοποιητική θεμελίωση της έννοιας του αριθμού, με τη μέθοδο
που αποκαλώ αξιωματική μέθοδο».

Ανάμεσα στις σκέψεις του ήταν και η επιθυμία του να καταστήσει
πιο γενικά τα αξιωματικά συστήματα. Ουσιαστικά, ήθελε να αποδείξει
τη μη αντιφατικότητα των αξιωμάτων της Αριθμητικής και των συνε-
πειών τους. Στόχος του ήταν να μπορεί να διαχειρίζεται τα μαθηματικά
σύμβολα σύμφωνα με τους καθορισμένους τυπικούς κανόνες χωρίς να
απαιτείται κάποιο «νόημα» (φυσικό, αφηρημένο ή διαισθητικό) σε σχέση
με τα σύμβολα. Μια διαφωτιστική, αν και όχι απολύτως ακριβής, αναλο-
γία είναι αυτή που αφορά τα κομμάτια του σκακιού. Τα ονόματά τους
είναι υποδηλωτικά αλλά δεν προσδιορίζουν τη δράση. Αυτή καθορίζεται
αποκλειστικά από τους κανόνες και τις συμβάσεις του παιχνιδιού.

Έτσι γεννήθηκε η σχολή του Χίλμπερτ που ονομάστηκε φορμαλι-
σμός. Είναι ενδιαφέρον ότι ο όρος χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από
τον Ολλανδό Μπράουερ (Luitzen Egbertus Jan Brouwer, 1881-1966) με
τον οποίο ο Χίλμπερτ ήλθε αργότερα σε ανοιχτή σύγκρουση. Κι άλλοι
στο παρελθόν είχαν κινηθεί προς τη φορμαλιστική κατεύθυνση, ωστόσο,
ο Χίλμπερτ ήταν αυτός που συναρμολόγησε τα διάφορα κομμάτια ώστε
να συναποτελέσουν μια σχολή σκέψης με συγκεκριμένο όνομα και οπα-
δούς.

Αναμφιλέκτως, ο Χίλμπερτ ήταν ένας αισιόδοξος άνθρωπος που πί-
στευε πάρα πολύ στην Επιστήμη του. Έγραφε, λοιπόν, ο μεγάλος Γερμα-
νός:

«Τα Μαθηματικά είναι ένα παιχνίδι με απλούς κανόνες, που παίζε-
ται γράφοντας στο χαρτί σημάδια δίχως νόημα.»

Η πρότασή του να τυποποιηθούν ο ένας μετά τον άλλο όλοι οι κλά-
δοι των Μαθηματικών, ξεκινώντας από το βασικότερο κλάδο, την Αριθ-
μητική, ονομάστηκε πρόγραμμα του Χίλμπερτ. Η επιτυχής ολοκλήρωση
αυτού του προγράμματος θα σήμαινε αυτομάτως την - πέραν πάσης αμ-
φιβολίας - δικαίωση του φορμαλισμού.

Σύμφωνα με τον φορμαλισμό, η δουλειά ενός Μαθηματικού δεν εί-
ναι να ανακαλύπτει περιγραφικές αλήθειες για τον πραγματικό κόσμο των
αντικειμένων που υπάρχουν στο φυσικό χώρο ή για τον υπερ-εμπειρικό
κόσμο των αριθμών και των συνόλων. Για παράδειγμα, οι Μαθηματικοί
δεν προορίζονται να ανακαλύψουν πόσες ευθείες παράλληλες προς δεδο-
μένη ευθεία μπορούν να διέρχονται από δεδομένο σημείο του χώρου που
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δεν ανήκει σε αυτή την ευθεία. Η δουλειά τους είναι απλώς να χειρίζονται
τους μηχανιστικούς κανόνες αυτοτελών τυπικών συστημάτων, τα οποία
είναι τόσο σύνθετα ώστε δοκιμάζεται η ικανότητά τους να παράγουν συ-
μπεράσματα. Το πνεύμα του φορμαλισμού του Χίλμπερτ δεν απείχε πολύ
από την αντι-μυστικιστική τάση του πολυθρύλητου κύκλου της Βιέννης,
με αποτέλεσμα οι λογικοί θετικιστές, που τον αποτελούσαν, να τον ασπα-
στούν αμέσως. Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι
θετικιστές συνασπίζονταν με κοινή πίστη στην εφαρμογή επιστημονικών
μεθόδων και πίστευαν ότι ακόμα και η φιλοσοφία μπορούσε να ωφελη-
θεί από την υιοθέτηση μιας αυστηρής λογικής. Γενικά, αντιτάσσονταν
στη μεταφυσική και θεωρούσαν τις μαθηματικές αποδείξεις ως διαδικα-
σίες που αρχίζουν με έναν δεδομένο συνδυασμό συμβόλων (προκείμενες,
αιτήματα) και που, σύμφωνα με κανόνες συμπερασμού (μετασχηματι-
σμού), οδηγούν στην παραγωγή ενός συμπεράσματος. Ο φορμαλισμός,
στη σφαίρα των Μαθηματικών τουλάχιστον, επιβεβαίωνε αυτό που δια-
κήρυτταν στο μανιφέστο τους οι θετικιστές, ότι ο άνθρωπος είναι το
μέτρο όλων των πραγμάτων. Ο άνθρωπος δημιουργεί τα τυπικά συστή-
ματα και από αυτά απορρέουν τα υπόλοιπα Μαθηματικά.

Αντιθέτως, ένθερμος θιασώτης του Ignoramus et ignorabimus, δη-
λαδή Δεν ξέρουμε, δεν θα γνωρίζουμε, υπήρξε ο Γερμανός φυσιολόγος
και ανατόμος Εμίλ Ντι Μπουά Ρεϊμόν (Emil Heinrich du Bois-Reymond,
1818-1896) μαζί με τους οπαδούς του. Ο Ντι Μπουά Ρεϊμόν σε μια ιστο-
ρική ομιλία του στη Γερμανική Ακαδημία Επιστημών του 1880 αναφέρ-
θηκε σε επτά αινίγματα από τα οποία τα τρία τα θεωρούσε άλυτα: Ήταν
η απώτερη φύση της ύλης και της ενέργειας η πηγή της κίνησης και η
φύση των απλών αισθητηριακών φαινομένων (γνωστό και ως πρόβλημα
της συνειδητότητας).

Ουσιαστικά, θεωρούσε ότι υπάρχουν όρια στην επιστημονική γνώση
κάτι που έβρισκε ριζικά αντίθετο τον Χίλμπερτ, ο οποίος, στην τελετή
συνταξιοδότησής του, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μιλώντας σταθερά
και δυνατά εκστόμισε τη θρυλική φράση:

Wir müssen wissen. Wir werden wissen.

Οπωσδήποτε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι το τελευταίο μέρος της
ομιλίας του, στην οποία περιλαμβάνεται η φράση, έχει καταγραφεί. Από
κάθε άποψη, ήταν μια σπουδαία τελευταία φράση που περίκλειε όλη τη
φιλοσοφία του Χίλμπερτ και των πνευματικών συνοδοιπόρων του. Ίσως
είναι η γνωστότερη τελευταία φράση επιστήμονα σε τελετή συνταξιο-
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δότησης. Ωστόσο, οι ζωές δεν τελειώνουν με μια τελευταία φράση, όσο
σημαντική κι αν είναι αυτή.

Στις 7 Οκτωβρίου 1930, στο Κένιγκσμπεργκ, την τελευταία ημέρα
ενός συνεδρίου για την «Επιστημολογία τωνΘετικών Επιστημών», έκανε
την εισήγησή του ο νεαρός τότε Μαθηματικός της Λογικής Κουρτ Γκέ-
ντελ (Kurt Gödel 1906-1978), ο οποίος δεν ήταν μέσα στα μεγάλα ονό-
ματα των συνέδρων. Μόλις ένα χρόνο νωρίτερα είχε τελειώσει τη διδα-
κτορική του διατριβή και στο συνέδριο εκτόξευσε «πύραυλο με πυρηνική
κεφαλή» ο οποίος εξερράγη αθόρυβα, αφού σχεδόν κανείς αρχικά δεν φά-
νηκε να κατανοεί τη δήλωση του ότι είναι δυνατόν να υπάρχουν αληθείς
αλλά μη αποδείξιμες αριθμητικές προτάσεις και ότι είχε αποδείξει πως
υπάρχουν. Επί της ουσίας, ο Γκέντελ είχε φθάσει στην περίφημη από-
δειξη της μη πληρότητας. Πρόκειται για ένα από τα αξιολογότερα δείγ-
ματα μαθηματικού συλλογισμού, μια απόδειξη απροσδόκητα απλή στη
βασική στρατηγική της αλλά και εξαιρετικά πολυσύνθετη στις λεπτομέ-
ρειές της.

Από τους συνέδρους και παρακολουθούντες το συνέδριο μόνο ένας
πρόσεξε την αναπάντεχη δήλωση του Γκέντελ και αυτός δεν ήταν άλλος
από τον πολυμαθή Ούγγρο Μαθηματικό Τζόνι Φον Νόιμαν (John von
Neumann 1903-1957), από τις μεγαλύτερες διάνοιες όχι μόνο του 20ου
αιώνα άλλα και όλων των εποχών. Ο Φον Νόιμαν ήταν στο συνέδριο ως
εκπρόσωπος του φορμαλισμού του Χίλμπερτ. Πολλές φορές οι μεγάλοι
επιστήμονες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα εκθείασαν την ασύγκριτη
ικανότητα του Φον Νόιμαν να επεξεργάζεται τάχιστα οποιοδήποτε πρό-
βλημα, ακόμα και σε θέματα που δεν ήταν ειδικός, και να καταλήγει σε
λαμπρά αποτελέσματα. Προφανώς παρουσιάζει ακόμα μεγαλύτερο εν-
διαφέρον ότι η περίεργη δήλωση του Γκέντελ εκτιμήθηκε από έναν φορ-
μαλιστή που πιθανόν να έβρισκε επικίνδυνη τη μεταφυσική αναφορά του
Γκέντελ. Μετά τη δήλωση του Γκέντελ ο Φον Νόιμαν στρίμωξε τον Αυ-
στριακό ειδικό της Λογικής ο οποίος πρέπει να είπε αρκετά στον Ούγ-
γρο. Επιστρέφοντας o Φον Νόιμαν στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Μελετών
στο Πρίνστον, συνέχισε να επεξεργάζεται την ανατρεπτική δήλωση του
Γκέντελ.

Κάποια στιγμή κατά την πορεία της σκέψης του ο Φον Νόιμαν συνει-
δητοποίησε μια εκπληκτικά ενδιαφέρουσα συνέπεια αυτών που του είχε
πει ο Γκέντελ. Από τις εξηγήσεις του ειδικού της Λογικής, ο ευρυμα-
θής Ούγγρος είχε καταλάβει ότι η απόδειξή του ήταν υπό συνθήκη αφού
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ουσιαστικά ισχυριζόταν πως, αν ένα τυπικό σύστημα S της αριθμητικής
είναι συνεπές, τότε είναι δυνατόν να παραχθεί μια πρόταση G που είναι
αληθής αλλά μη αποδείξιμη σε αυτό το σύστημα. Αν, δηλαδή, το S εί-
ναι συνεπές τότε η G είναι και αληθής και μη αποδείξιμη. Άρα από το
αποτέλεσμα του Γκέντελ απορρέει το εξής: Είναι αδύνατον να αποδει-
χτεί τυπικά η συνέπεια ενός συστήματος αριθμητικής εντός αυτού του
συστήματος.

Όταν ο Φον Νόιμαν επικοινώνησε με τον Γκέντελ για να του ανακοι-
νώσει αυτό που είχε βρει, ο Γκέντελ απάντησε ευγενικά ότι το συμπέ-
ρασμά του ήταν σωστό και ότι το είχε ήδη αποδείξει. Το πόρισμα αυτό,
γνωστό και ως δεύτερο θεώρημα μη πληρότητας του Γκέντελ, ήταν το
πρώτο που κίνησε την προσοχή των επιστημόνων όταν το μετέφερε ο
Φον Νόιμαν στο Ινστιτούτο Ανωτέρων Μελετών στο Πρίνστον, όπου εί-
χαν βρει καταφύγιο πολλοί Ευρωπαίοι επιστήμονες, όπως ο Αϊνστάιν και
ο Αντρέ Βέιλ (André Weil 1906 – 1998) ενώ αργότερα θα γινόταν μέλος
και ο Γκέντελ. Στο πλαίσιο του προγράμματος του Χίλμπερτ έγινε αμέ-
σως αντιληπτή η σημασία αυτού του θεωρήματος. Επομένως, ο Αυστρια-
κός νεαρός ειδικός της Λογικής είχε αποδείξει ότι το δεύτερο πρόβλημα
του Χίλμπερτ δεν μπορούσε να επιλυθεί αφού ήταν αδύνατον να υπάρ-
ξει μια πεπερασμένη τυπική απόδειξη της συνέπειας των αξιωμάτων της
αριθμητικής εντός του συγκεκριμένου συστήματος αριθμητικής. Άρα η
απόδειξη που χρειαζόταν ως άξονα το πρόγραμμα του Χίλμπερτ δεν θα
βρισκόταν ποτέ. Οι επιπτώσεις του τρομερού θεωρήματος του Γκέντελ
για τον φορμαλισμό του Χίλμπερτ ήταν συντριπτικές και μη αναστρέψι-
μες.

Εν κατακλείδι, η φράση του μεγάλου Γερμανού Ντάβιντ Χίλμπερτ

Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε. Εμείς θα γνωρίζουμε

δεν μπορούσε να επαληθευτεί με τον τρόπο που είχε οραματιστεί ο θρυλι-
κός καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γκέτινγκεν και πατέρας του φορ-
μαλισμού. Παρόλα αυτά, η προσπάθεια για την κατάκτηση της γνώσης
δεν σταμάτησε με το θεώρημα του Γκέντελ, αλλά ήταν αδιαμφισβήτητο
ότι είχε δεχτεί ένα πλήγμα. Οι χιλιάδες μαθηματικοί που αγωνίζονται να
αποδείξουν κάποια εικασία πλέον γνωρίζουν ότι ίσως αυτό που προσπα-
θούν να αποδείξουν μπορεί να είναι αληθές αλλά μη αποδείξιμο.
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Κεφάλαιο 18

« Κανείς δεν θα μας εκδιώξει από τον
παράδεισο που δημιούργησε ο Cantor για μας »

Μ ΙΑ ακόμα διάσημη φράση ειπώθηκε από τα χείλη του Ντάβιντ
Χίλμπερτ, που την εκφώνησε τον Ιούνιο του 1925 σε ομιλία του

στο Μίνστερ. Ο μεγάλος Χίλμπερτ είχε αφήσει πίσω του τα παραγωγικά
χρόνια αφού ήταν τότε 63 ετών αλλά ήταν σε θέση να κάνει κρίσεις και
κριτικές στα Μαθηματικά λόγω της μεγαλοφυΐας του και των γνώσεών
του. Θεωρούσε ότι η θεωρία του Κάντορ είναι το πιο υπέροχο δημιούρ-
γημα της μαθηματικής σκέψης και ένα από τα ανώτερα επιτεύγματα της
καθαρά διανοητικής ανθρώπινης δραστηριότητας.

Ποια ήταν, όμως, η θεωρία του Κάντορ που τόσο πολύ είχε εντυπω-
σιάσει τον Χίλμπερτ ώστε να πει μια τόσο βαρυσήμαντη φράση;

Επρόκειτο, ουσιαστικά, για μια προσέγγιση της έννοιας του απείρου
που είχε επιτευχθεί από τον Γερμανό Γκέοργκ Κάντορ (Georg Cantor,
1845-1918) ο οποίος κατάφερε να δώσει απαντήσεις σε θέματα σχετι-
ζόμενα με το άπειρο που βασάνιζαν αιώνες τους επιστήμονες. Ένα κλα-
σικό παράδειγμα επιστήμονα και μάλιστα από τους σημαντικότερους και
περισσότερο επιδραστικούς ήταν αυτό του μυθικού Ιταλού Γαλιλαίου
(Galileo Galilei, 1564-1642), ο οποίος στο έργο του «Διάλογοι για δύο
νέες Επιστήμες» έστρεφε την προσοχή των αναγνωστών του στην ένα
προς ένα αντιστοιχία θετικών ακεραίων με των τετραγώνων τους, έστω
κι αν, βάσει της διαίσθησής μας, το πλήθος των τετραγώνων σε σύγκριση
με το πλήθος των θετικών ακεραίων φαίνεται να είναι λιγότερο.
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1 2 3 4 5 6 7 8 · · ·
↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕
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O Γαλιλαίος δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί αυτήν την περίεργη αντι-
στοιχία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1870 ο ΡίχαρντΝτέντεκιντ (Richard
Dedekind, 1831-1916) έκανε αρκετή δουλειά σχετικά με την ένα προς ένα
αντιστοιχία των απειροσυνόλων και των συνόλων.

Ο Κάντορ, εξελίσσοντας το έργο του Ντέντεκιντ, έθεσε το επόμενο
ερώτημα εκείνη την εποχή:

Υπάρχουν σύνολα που είναι άπειρα άλλα όχι αριθμήσιμα;

Υπάρχουν, δηλαδή, διαφορετικά μεγέθη του απείρου;

Έτσι, ο Κάντορ εργάστηκε πάνω στο θέμα αυτό και δήλωσε ότι οφεί-
λουμε να αποδεχτούμε την παραπάνω αντιστοιχία και το ότι πράγματι
υπάρχουν τόσα τετράγωνα όσα και ακέραιοι απαντώντας στο ερώτημα
που βασάνιζε τον Γαλιλαίο, ο οποίος είχε βέβαια εκδημήσει πάνω από
δύο αιώνες νωρίτερα. Ο Κάντορ απέδειξε, επίσης, ότι υπάρχουν τόσοι
άρτιοι όσοι και ακέραιοι με το ίδιο να ισχύει και για τους πρώτους αριθ-
μούς.

Συμπερασματικά κατέληξε στο ότι όλα αυτά τα απειροσύνολα – των
τετραγώνων, των άρτιων, των πρώτων - έχουν το ίδιο μέγεθος (ήτοι τον
ίδιο πληθάριθμο), το οποίο ονόμασε άλεφ-μηδέν (ℵ0) από το πρώτο γράμμα
του εβραϊκού αλφαβήτου, ανεκμετάλλευτο ως τότε από τους μαθηματι-
κούς, οι οποίοι λίγο-πολύ είχαν εξαντλήσει το λατινικό και ελληνικό αλ-
φάβητο. Τα σύνολα με πληθάριθμο άλεφ-μηδέν ονομάζονται αριθμήσιμα
αφού υπάρχει μια ένα προς ένα απεικόνιση από τα σύνολα αυτά στο σύ-
νολο των φυσικών αριθμών.

Στη συνέχεια ο Κάντορ αναρωτήθηκε αν το σύνολο των ρητών αριθ-
μών, δηλαδή των αριθμών που μπορούν να γραφούν στη μορφή α

β , έχει
κι αυτό πληθάριθμο άλεφ-μηδέν. Αρχικά φαίνεται - τουλάχιστον αυτό
δείχνει η ανθρώπινη διαίσθηση - ότι το πλήθος των ρητών είναι πολύ
μεγαλύτερο αφού ένα φαινομενικά μικρό διάστημα, π.χ. μεταξύ 0 και 1,
υπάρχουν άπειροι ρητοί, όπως

1
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4
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7

9

22

26
0,997
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Κεφάλαιο 18. Ο Παράδεισος του Cantor

Εντούτοις στον κόσμο του απείρου η κατάσταση δεν υπακούει στους
ίδιους κανόνες. ΟΚάντορ επινόησε μια εντυπωσιακή απόδειξη (όπως την
είχε χαρακτηρίσει ο μεγάλος Ούγγρος Μαθηματικός Πολ Έρντος) για το
ότι το σύνολο των ρητών είναι κι αυτό αριθμήσιμο με πληθάριθμο άλεφ-
μηδέν.

Συγκεκριμένα, ο Κάντορ άρχισε την απόδειξή του βάζοντας τους ρη-
τούς σε μια άπειρη διάταξη, αυξάνοντας για τις γραμμές τον αριθμητή,
ενώ για τις στήλες τον παρονομαστή. Παρότι η κάθε σειρά και η κάθε
στήλη αυτής της διάταξης έχουν άπειρους όρους, ο Κάντορ απέδειξε ότι
τα κλάσματα είναι αριθμήσιμα. Με το διαγώνιο επιχείρημα έδειξε ότι
μπορούμε να αντιστοιχίσουμε ένα προς ένα τα κλάσματα με τους φυσι-
κούς αριθμούς ακολουθώντας μια διαγώνια διαδρομή.
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Είναι πλέον σαφές ότι με τη διαγώνια διαδρομή ο Κάντορ πέτυχε μια
ένα προς ένα αντιστοίχιση των κλασμάτων και των φυσικών αριθμών.
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Είναι τουλάχιστον εκπληκτικό ότι ακόμα κι ίδιος ο Κάντορ απόρησε
με την απόδειξή του ότι το σύνολο των ρητών είναι αριθμήσιμο.

«Το βλέπω αλλά δεν το πιστεύω»

είπε ο μεγάλος Μαθηματικός. Επίσης, έκανε ορισμένες παρατηρήσεις
όσον αφορά την παράξενη αριθμητική του άλεφ-μηδέν.

Συγκεκριμένα, αν διπλασιαστεί το άπειρο, θα προκύψει πάλι άπειρο,
ενώ, αν προστεθεί μία μονάδα στο άπειρο, το αποτέλεσμα θα είναι πάλι
άπειρο. Αυτές οι περίεργες ιδιότητες βρίσκονται στην καρδιά του παρά-
δοξου με το ξενοδοχείο Χίλμπερτ. Τονίζεται, βέβαια, ότι το παράδοξο
αυτό φέρει το όνομα του διάσημου Γερμανού Μαθηματικού που το δια-
τύπωσε και θεωρούσε αξιέπαινο και αξιομνημόνευτο το έργο του Κάντορ
αναφέροντας την περίφημη φράση

«Κανείς δεν θα μας εκδιώξει από το παράδεισο που δημιούργησε
ο Cantor για μας»

δείχνοντας τον απεριόριστο θαυμασμό του για τα λαμπρά (και μάλλον
απίστευτα) αποτελέσματα στα οποία είχε καταλήξει ο Κάντορ. Ο Χίλ-
μπερτ, όντας αθεράπευτα ρομαντικός και αισιόδοξος σε όλη του την πα-
ραγωγική ζωή, πίστευε ότι:

«Εμείς πρέπει να γνωρίζουμε. Εμείς θα γνωρίζουμε».

Συνεπώς, ήταν απολύτως φυσιολογικό να εκτιμήσει δεόντως την πρω-
τοποριακή εργασία ενός κορυφαίου ερευνητή, όπως ο Κάντορ, ο οποίος
είχε αρχίσει να αναζητά ένα απειροσύνολο που να έχει μεγαλύτερο πλη-
θάριθμο από αυτόν των αριθμήσιμων συνόλων.

Εξέτασε, λοιπόν, το σύνολο των πραγματικών αριθμών το οποίο απο-
τελείται από τους αριθμούς που μπορούν να παρασταθούν ως δεκαδικοί.
Βάζοντας στη σειρά τους πραγματικούς αριθμούς ανάμεσα στο 0 και το
1, χωρίς συγκεκριμένη σειρά, έκανε αντιστοίχιση με τους θετικούς ακε-
ραίους

0, 12158977 1
0, 32765897 2
0, 71254579 3
0, 17568235 4
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Κεφάλαιο 18. Ο Παράδεισος του Cantor

Ίσως αρχικά φαίνεται ότι υπάρχουν αρκετοί ακέραιοι για να αντιστοι-
χηθούν με όλους τους πραγματικούς αριθμούς. Ωστόσο, αυτό δεν μπορεί
να συμβεί και ο Κάντορ έδωσε την εξήγηση:

Σύμφωνα με το διαγώνιο επιχείρημα μπορούμε να δημιουργήσουμε
έναν καινούργιο αριθμό από τα ψηφία με έντονη γραφή, δηλαδή 0,1226,
αντικαθιστώντας κάθε ψηφίο με ένα οποιοδήποτε άλλοψηφίο διαλέξουμε.

Για παράδειγμα, μπορούμε να αλλάξουμε κατά ένα όλα τα ψηφία για
να δημιουργήσουμε τον αριθμό 0,2337. Αυτός ο καινούργιος αριθμός εί-
ναι πραγματικός μεταξύ 0 και 1 και θα έπρεπε να βρίσκεται στον κατά-
λογο. Όμως, δεν μπορεί να βρίσκεται στον κατάλογο αφού, από τη δομή
του, έχει το πρώτο του ψηφίο διαφορετικό από το πρώτο ψηφίο του πρώ-
του αριθμού του καταλόγου, το δεύτερο ψηφίο του διαφορετικό από το
δεύτερο ψηφίο του δεύτερου αριθμού του καταλόγου, το τρίτο ψηφίο δια-
φορετικό από το τρίτο ψηφίο του τρίτου αριθμού του καταλόγου και ούτω
καθεξής.

Επομένως, έχει τουλάχιστον ένα ψηφίο διαφορετικό από κάθε αριθμό
του καταλόγου. Άρα, ο κατάλογος δεν είναι πλήρης και προκύπτει ότι
υπάρχουν περισσότεροι πραγματικοί από ό,τι ακέραιοι. Ο ιδιοφυής Κά-
ντορ είχε ανακαλύψει ένα μεγαλύτερο άπειρο που το ονόμασε άλεφ-ένα.
Το σύνολο αυτό το χαρακτήρισε ως «άπειρο μη αριθμήσιμο (ή υπεραριθ-
μήσιμο)» και είχε πλέον δείξει ότι η τάξη του απείρου των πραγματικών
είναι ανώτερη από αυτή του απείρου των ακεραίων.

Όταν δημοσίευσε τις εργασίες του, ήταν φυσιολογικό να υπάρξουν
αντιδράσεις από συντηρητικούς μαθηματικούς, όπως ο Λέοπολντ Κρό-
νεκερ, πρώην καθηγητής του Κάντορ στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.
Ο Κρόνεκερ είχε εκφράσει την άποψη ότι οι άρρητοι αριθμοί δεν υπάρ-
χουν. Ειδικότερα, πίστευε ότι ολόκληρη η αριθμητική μπορούσε να βα-
σιστεί στους ακέραιους έχοντας την αίσθηση ότι όχι μόνο τα κλάσματα
αλλά και οι άρρητοι με τους μιγαδικούς αποτελούσαν λανθασμένες ιδέες
που είχαν προκύψει από την εφαρμογή κάποιου είδους εσφαλμένης μα-
θηματικής λογικής. Έτσι, δεν μπορούσε με τίποτα να αποδεχτεί τα απο-
τελέσματα του Κάντορ. Ως ένα βαθμό θα μπορούσε ίσως η αντιπαλότητά
του προς τον παλιό φοιτητή του να ήταν μια έντιμη επιστημονική διαφω-
νία. Ωστόσο, οι πράξεις του Κρόνεκερ έδειξαν ότι προσπαθούσε με κάθε
θεμιτό ή αθέμιτο τρόπο να πολεμήσει τον άνευ εμπειρίας σε αντιπαρα-
θέσεις Κάντορ και, τελικά, να του δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Ο
ίδιος ο Κάντορ κατηγορούσε τον Κρόνεκερ ότι δεν τον άφηνε να γίνει
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δεκτός στο περίφημο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και έμεινε στο Χάλε.
Το χειρότερο, όμως, ήταν ότι ο διαρκής πόλεμος που του είχε εξαπολύσει
ο Κρόνεκερ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο να πάθει αρκετές φορές
νευρική κατάρρευση. Η πρώτη από αυτές έγινε το 1884 και τα υπόλοιπα
χρόνια της ζωής του δηλητηριάστηκαν από αυτές τις κρίσεις, παρόλο που
ο Κρόνεκερ είχε πεθάνει από το 1891. Αποτέλεσμα των κρίσεων ήταν να
περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε ψυχιατρεία.

Σε κάποια περίοδο μεγαλύτερης διαύγειας ο Κάντορ αναρωτήθηκε
σχετικά με την ύπαρξη απείρου μεγαλύτερου από αυτού των αριθμησί-
μων συνόλων αλλά μικρότερο από αυτό των πραγματικών. Πίστευε ότι
τέτοιο σύνολο δεν υπάρχει, αδυνατούσε όμως να δώσει μια απόδειξη της
θέσης του. Αυτή η εικασία ονομάστηκε Υπόθεση του Συνεχούς και ήταν
το πρώτο πρόβλημα στον περίφημο κατάλογο του Χίλμπερτ.

Έτσι, φθάνουμε στο 1963 όταν ο Πολ Κοέν (Paul Cohen, 1934-2007)
απέδειξε ότι η Υπόθεση του Συνεχούς μπορεί να θεωρηθεί είτε αληθής
είτε ψευδής χωρίς να δημιουργηθεί αντίφαση με τα υπόλοιπα συμπερά-
σματα σχετικά με τα απειροσύνολα. Η απόδειξη του Κοέν δεν ήταν ευ-
κόλως κατανοητή από τους μαθηματικούς αλλά τελικά έγινε αποδεκτή.
Ένα άλλο κεφαλαιώδους σημασίας θέμα είναι ότι με την απόδειξη του
Κοέν το θεώρημα της μη πληρότητας, που είχε δημοσιεύσει ο Γκέντελ
το 1930, επιτέλους είχε εμπλακεί σε μια πραγματική κατάσταση. Όταν
ο Γκέντελ είχε παρουσιάσει την απόδειξή του, πολλοί μαθηματικοί πί-
στευαν ότι μάλλον δεν θα έφθανε ποτέ η στιγμή που θα φαινόταν αλη-
θινά χρήσιμο το Θεώρημα της μη Πληρότητας. Με την εργασία του Κοέν
καταδείχτηκε ότι το θεώρημα του Γκέντελ μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
σε διάσημα προβλήματα όπως η Υπόθεση του Συνεχούς.

Ποιος ήταν όμως ο Γκέοργκ Κάντορ; Καταρχάς, γεννήθηκε το 1845
στην Αγία Πετρούπολη όπου τελείωσε το δημοτικό σχολείο. Έπειτα η
οικογένειά του, λόγω της βεβαρημένης υγείας του πατέρα του, αναγκά-
στηκε να μετακομίσει αρχικά στην Ελβετία και μετά στη Γερμανία, που
έχει θερμότερο κλίμα. Το 1863 ο νεαρός Γκέοργκ, έχοντας καταφέρει να
πείσει τον πατέρα του να του επιτρέψει να ασχοληθεί με τα Μαθημα-
τικά, γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και άρχισε τις σπου-
δές του υπό την καθοδήγηση των σπουδαίων Καρλ Βάιερστρας (Karl
Weierstrass, 1815-1897), Ερνστ Κούμερ (Ernst Kummer, 1810-1893) και
Λέοπολντ Κρόνεκερ (Leopold Kronecker, 1823-1891). Μετά το πέρας
των προπτυχιακών σπουδών του ξεκίνησε τη διδακτορική του διατριβή
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στο ίδιο Πανεπιστήμιο που την ολοκλήρωσε το 1867. Ύστερα εργάστηκε
για ένα μικρό διάστημα σε ένα σχολείο στο Βερολίνο και στη συνέχεια
έγινε μέλος του καθηγητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου του Χάλε
στο οποίο παρέμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Είχε
υποβάλει αίτηση προς το Πανεπιστήμιο του Βερολίνου αλλά ποτέ δεν
έγινε δεκτός εκεί λόγω του Κρόνεκερ ενώ οι πολλές κρίσεις από το 1884
και εξής σίγουρα έπαιξαν τον ρόλο τους στο να μείνει για πάντα στοΧάλε.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα το μέγεθος της σημασίας της φρά-
σης του Χίλμπερτ, θα πρέπει να αναφέρουμε κάποια στοιχεία για την
έννοια του απείρου η οποία από τα αρχαία χρόνια γεννούσε το φόβο
στους επιστήμονες και δεν ήθελαν να ασχοληθούν μαζί της. Σύμφωνα με
τον J.Barrow στο βιβλίο Άπειρο, η έννοια αυτή βασανίζει την ανθρώπινη
σκέψη με επιστήμονες και θεολόγους να προσπαθούν να το κατανοήσουν
και να το τιθασεύσουν, να ανακαλύψουν τα διάφορα σχήματα και τις δια-
στάσεις του. Οι θεολόγοι ανέκαθεν πάσχιζαν να κατανοήσουν τα άπειρα
που κρύβονται στα θρησκευτικά τους δόγματα. Απώτερος σκοπός τους
ήταν βέβαια να αποφασίσουν αν έχει μια θέση στις θεωρίες μας για το
σύμπαν ή όχι.

Οι αρχαίοι φιλόσοφοι, με πρώτο τον Ζήνωνα, αναμετρήθηκαν με τα
παράδοξα του απείρου σε πολλά μέτωπα, χωρίς να καταφέρουν να δώ-
σουν ικανοποιητικές απαντήσεις.

Τα τελευταία χρόνια (20ος και 21ος αιώνας) το επιστημονικό ενδια-
φέρον για το άπειρο έχει αναζωπυρωθεί. Ακόμα και οι φυσικοί που αγω-
νίζονται - ανεπιτυχώς έως τώρα - για την εύρεση μιας Θεωρίας των Πά-
ντων καθοδηγούνται από εντελώς ορισμένη στάση απέναντι σε απειρι-
σμούς. Έτσι, η εμφάνιση απειρισμών στα αποτελέσματα ερμηνεύεται ως
σοβαρή προειδοποίηση ότι οι έρευνές τους βρίσκονται σε λανθασμένο
δρόμο. Άλλωστε, ο ενθουσιασμός που προκάλεσαν με την εμφάνισή τους
οι θεωρίες των υπερχορδών οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι κατάφε-
ραν με έξυπνο τρόπο να αποφύγουν τον σκόπελο των απειρισμών που
ευθύνονταν για την αποτυχία των προηγούμενων θεωριών.

Για τους κοσμολόγους το άπειρο δημιουργεί άλλα είδους προβλή-
ματα. Για πολλές δεκαετίες οι ειδικοί ήταν ικανοποιημένοι με την εκδοχή
ότι το Σύμπαν του χώρου και του χρόνου ξεκίνησε από μια ιδιομορφία
όπου όλα τα μεγέθη ήταν άπειρα, όπως άπειρη πυκνότητα, άπειρη θερ-
μοκρασία, κλπ.

Υπάρχουν, όμως, περιθώρια για την ύπαρξη τέτοιων εν ενεργεία απεί-
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ρων;
Και, όταν αυτά θα εμφανίζονται, θα πρέπει να ερμηνεύονται ως έν-

δειξη επιτυχίας ή αποτυχίας των θεωριών;
Θα είναι σημάδι ότι λείπουν ακόμα κρίσιμα κομμάτια του σχεδίου

του Σύμπαντος ή ότι είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της απάντησης στα
μεγάλα ερωτήματα για την αρχή και το τέλος του Σύμπαντος;

Κάνοντας μια ευρύτερη ανασκόπηση της σύγχρονης επιστήμης, συ-
ναντάμε ένα πλήθος προβλημάτων που σχετίζονται με το άπειρο:

• Το Σύμπαν είναι άπειρο ή πεπερασμένο;

• Θα υπάρχει για πάντα;

• Σε ένα άπειρο Σύμπαν μπορεί να συμβεί οτιδήποτε;

• Υπάρχουν προβλήματα που για να τα λύσει ένας υπερ-υπολογιστής
θα απαιτείτο άπειρος χρόνος;

Φυσικά το άπειρο απασχόλησε έντονα και τους Μαθηματικούς. Ξέ-
ρουμε πως οι αριθμοί συνθέτουν μια ατέρμονη ακολουθία. Το άπειρο θα
έπρεπε να είναι το σημείο εκείνο που θα έφθαναν οι αριθμοί αν συνεχί-
ζαμε το μέτρημα για πάντα. Αυτό όμως δεν γίνεται ποτέ κι έτσι το άπειρο
των μαθηματικών παραμένει μια ανεκπλήρωτη υπόσχεση, ένας άπιαστος
αριθμός, ένας ουτοπικός στόχος, κάτι δυνητικό που δεν πραγματώνεται
ποτέ.

Ακόμα και ο πρίγκιπας τωνΜαθηματικών, ο μέγιστος Καρλ Φρίντριχ
Γκάους (Carl Friedrich Gauss, 1777-1855), είχε γράψει απευθυνόμενος
σε έναν άλλο μαθηματικό:

«Αντιτίθεμαι στη χρήση μιας άπειρης ποσότητας σαν να ήταν μια
πραγματική οντότητα. Αυτό στα Μαθηματικά δεν επιτρέπεται. Το
άπειρο είναι απλώς τρόπος του λέγειν».

Πάντως, εξελίχθηκε σε ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα της επιστή-
μης. Άλλωστε, η μαθηματική κοινότητα διχάστηκε κατά τον προηγού-
μενο αιώνα γύρω από το ζήτημα της ερμηνείας των απείρων, με αποτέ-
λεσμα να ξεσπάσει στους κόλπους της μια σκληρή εμφύλια διαμάχη.

Όλα ξεκίνησαν όταν κάποιοι, θέλοντας να εξαλείψουν το άπειρο από
τα μαθηματικά, επιχείρησαν να οριοθετήσουν εκ νέου την επιστήμη των
Μαθηματικών ώστε το άπειρο να μην μπορεί να θεωρηθεί πλέον ως κάτι
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πραγματικό. Η ένταση που ακολούθησε είχε ως αποτέλεσμα να διακοπεί
η κυκλοφορία ορισμένων μαθηματικών περιοδικών και να τεθούν στο
περιθώριο μαθηματικοί επειδή προσπάθησαν να αποβάλουν το άπειρο
από τα Μαθηματικά.

Η έλευση του Κάντορ και το βαρυσήμαντο έργο του πάνω στο άπειρο
δημιούργησε τη θεωρία των συνόλων που αποτέλεσε τη βάση της Τοπο-
λογίας, των Φράκταλ και πολλών ακόμα κλάδων της σύγχρονης επιστή-
μης. Οι εργασίες του Κάντορ για τα σύνολα έδωσαν τη δυνατότητα μιας
αυστηρής θεμελίωσης του Απειροστικού Λογισμού. Επίσης, οδήγησαν
σε μια κριτική διερεύνηση των θεμελίων των Μαθηματικών, τα οποία
και συντάραξαν.

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι η φράση του Χίλμπερτ:

Κανείς δεν θα μας εκδιώξει από τον παράδεισο που δη-
μιούργησε ο Cantor για μας

δικαιολογείται πλήρως από το εύρος και τη σπουδαιότητα του έργου του
Κάντορ.
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Προσωπογραφία του Hilbert, Παναγάκου
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Κεφάλαιο 19

« Ο κάθε ανόητος μπορεί να θέσει ερωτήματα
σχετικά με τους πρώτους αριθμούς που ακόμη
και ο σοφότερος των ανθρώπων να μην μπορεί
να απαντήσει »

Ο Γκόντφρεϊ Χάρολντ Χάρντι (Godfrey Harold Hardy, 1877-1947)
συνήθιζε να λέει ότι «ο κάθε ανόητος μπορεί να κάνει ερωτήσεις

σχετικά με τους πρώτους, που και ο σοφότερος των ανθρώπων δεν μπο-
ρεί να απαντήσει». Πολλά από τα ερωτήματα που έχουν τεθεί σχετικά με
τουςΠρώτους αριθμούς είναι εύληπτα ακόμα και σε ανθρώπους δίχως σο-
βαρές μαθηματικές γνώσεις. Όμως, η απάντηση αυτών των ερωτημάτων
είναι άγνωστη ακόμα και στους επαΐοντες της Μαθηματικής επιστήμης.
Πολλοί από τους κορυφαίους Μαθηματικούς ασχολήθηκαν και ασχολού-
νται με προβλήματα των Πρώτων αριθμών έχοντας καταφέρει να αντιμε-
τωπίσουν επιτυχώς πολλά από αυτά. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν
προβλήματα που παραμένουν άλυτα και οι προσπάθειες των μαθηματι-
κών ανά τον πλανήτη δεν έχουν οδηγήσει ακόμα στην επίλυσή τους.

Καταρχάς, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι οι πρώτοι είναι οι φυσικοί
αριθμοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα. Προφα-
νώς ο μόνος άρτιος πρώτος αριθμός είναι ο 2 και ισχύει το γνωστό θεώ-
ρημα του Ευκλείδη ότι το πλήθος των πρώτων αριθμών είναι άπειρο, η
απόδειξη του οποίου ανήκει στο Βιβλίο (βλέπε Έρντος). Μερικοί πρώτοι
αριθμοί είναι : 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, · · · . Ο μεγαλύτερος πρώτος αριθμός
που έχει προσδιοριστεί (Δεκέμβριος 2018) είναι ο 282.589.933 − 1.
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Αν ένας φυσικός αριθμός δεν είναι πρώτος, τότε έχει τουλάχιστον ένα
διαιρέτη διαφορετικό του αριθμού 1 και μικρότερό του και ονομάζεται
σύνθετος. Τέτοιοι αριθμοί είναι, για παράδειγμα, ο 28 αφού έχει διαιρέτες
το 2, το 4 και το 7, ενώ ο σύνθετος 284 έχει διαιρέτες τους 2, 4, 71, 142.

Οι πρώτοι αποτελούν τον θεμέλιο λίθο των αριθμών αφού ισχύει το
θεμελιώδες θεώρημα της Αριθμητικής:

Κάθε ακέραιος αριθμός n > 1 μπορεί να γραφεί ως γινόμενο
πρώτων παραγόντων κατά μοναδικό τρόπο αν δεν λάβουμε
υπόψη τη σειρά των παραγόντων.

Στην παραγοντοποίηση ενός ακέραιου n, ένας συγκεκριμένος πρώτος
p ενδέχεται να εμφανίζεται περισσότερες από μία φορές. Αν οι διάφοροι
πρώτοι παράγοντες του n είναι οι p1, · · · , pr, και αν ο pi εμφανίζεται σαν
παράγοντας ai φορές, τότε μπορούμε να γράψουμε n = p1

a1 · · · prar .
Αυτή είναι η λεγόμενη ανάλυση (ή παραγοντοποίηση) του n σε γινόμενο
δυνάμεων πρώτων αριθμών. Για παράδειγμα,

12 = 22 · 3 , 42 = 2 · 3 · 7 , 220 = 22 · 5 · 11.
Στη Θεωρία Αριθμών υπάρχουν αρκετά προβλήματα που αφορούν

πρώτους αριθμούς και παραμένουν ακόμα ανοικτά, η διατύπωση των
οποίων είναι ιδιαιτέρως κατανοητή:

• Υπάρχουν άπειροι δίδυμοι πρώτοι αριθμοί (δίδυμοι πρώτοι λέγο-
νται οι πρώτοι αριθμοί που απέχουν κατά 2);

• Υπάρχουν άπειροι πρώτοι αριθμοί Mersenne (αριθμοί Mersenne
είναι οι αριθμοί της μορφής Mp = 2p − 1, όπου p πρώτος); Ισο-
δύναμη διατύπωση αυτού του ερωτήματος είναι η εξής: υπάρχουν
άπειροι άρτιοι τέλειοι αριθμοί (ένας φυσικός αριθμός n λέγεται τέ-
λειος αν είναι ίσος με το άθροισμα όλων των γνήσιων διαιρετών
του);

• Υπάρχουν άπειροι πρώτοι αριθμοί της μορφής n2 + 1;

• Υπάρχει πάντοτε πρώτος αριθμός μεταξύ των n2 και (n+ 1)2;

• Είναι οι πρώτοι αριθμοί Fermat πεπερασμένοι (o αριθμός Fermat
είναι της μορφής 22

n

+ 1);

• Υπάρχουν άπειροι πρώτοι αριθμοίWilson (πρώτος αριθμόςWilson
είναι ένας πρώτος αριθμός p, του οποίου το τετράγωνο p2 διαιρεί
τον (p− 1)! + 1 );
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• Υπάρχουν άπειροι πρώτοι αριθμοί Sophie Germain (πρώτος αριθ-
μός Sophie Germain λέγεται ο πρώτος αριθμός p αν είναι και ο
2p+ 1 πρώτος)

Η Θεωρία Αριθμών, γενικότερα, μας έχει χαρίσει πλήθος εικασιών
με πολύ απλή διατύπωση, η απάντηση των οποίων είναι ακόμα άγνωστη.
Κάποιες διάσημες εικασίες είναι και οι παρακάτω:

• Η εικασία του Goldbach: Είναι κάθε άρτιος αριθμός n > 2 άθροι-
σμα δύο πρώτων αριθμών;

• Το πρόβλημα του Goldbach για τους περιττούς αριθμούς: Είναι
κάθε περιττός αριθμός n > 5 άθροισμα τριών πρώτων αριθμών;

Τέλος, μια πρόταση που ήταν ανοικτή για πάνω από 350 χρόνια ήταν
το ονομαστό τελευταίο θεώρημα του Φερμά. Το 1637 ο μεγάλος (ερασι-
τέχνης) μαθηματικός Πιερ Φερμά (Pierre de Fermat, 1601-1665) διατύ-
πωσε την εξής πρόταση αφορμώμενος από το Πυθαγόρειο Θεώρημα: η
εξίσωση an + bn = cn όπου n > 2 δεν έχει καμία ακέραια λύση. Στο
περιθώριο ενός βιβλίου του έγραψε ότι έχει βρει μια πολύ όμορφη από-
δειξη, η οποία όμως δεν βρέθηκε ποτέ και τελικά το πρόβλημα λύθηκε
357 χρόνια μετά από τον Άντριου Γουάιλς (Andrew Wiles, 1953) με τη
βοήθεια του Ρίτσαρντ Τέιλορ (Richard Taylor, 1962).

Ποιος ήταν, όμως, ο Χάρντι που διατύπωσε την ανωτέρω άποψη;
Πέρα από κάθε αμφιβολία, ήταν μία προσωπικότητα εξόχως χαρισματική,
από εκείνες που ανεβάζουν την Επιστήμη και γενικότερα τον Άνθρωπο
σε πρωτόγνωρα ύψη. Ο Χάρντι γεννήθηκε στο Κράνλεϊ της Ν.Δ. Αγγλίας
και πέθανε στο Κέμπριτζ, του οποίου το Πανεπιστήμιο υπηρέτησε πιστά
στο μεγαλύτερο μέρος της ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας. Υπήρξε ένας
από τους σημαντικότερους Ευρωπαίους Μαθηματικούς κατά το πρώτο
ήμισυ του 20ου αιώνα με κομβικό έργο στη Θεωρία Αριθμών και στην
Ανάλυση.

Η αφοσίωσή του στα Μαθηματικά ήταν παροιμιώδης και δεν γνώ-
ριζε φραγμούς ούτε όρια. Ο ίδιος είχε πει: «Πιστεύω στα Μαθηματικά
και τα λατρεύω και θα ήμουν απερίγραπτα δυστυχής χωρίς αυτά». Η μα-
θηματική του έρευνα ήταν «η μοναδική και διαρκής ευτυχία της ζωής
μου», όπως έλεγε συχνά. Παρόλο που η οικογένειά του δεν ήταν πλούσια
ούτε ισχυρή, ο Χάρντι κατάφερε να φθάσει στην κορυφή της Βρετανι-
κής διανόησης δείχνοντας από πολύ μικρή ηλικία την ιδιοφυΐα του. Για
παράδειγμα, σε ηλικία δύο ετών μπορούσε να συμπληρώνει τις θέσεις
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των ψηφίων στα εκατομμύρια ενώ στην Εκκλησία, όταν πήγαινε κατά
τα παιδικά του χρόνια, περνούσε την ώρα του παραγοντοποιώντας τους
αριθμούς των ύμνων.

Φοίτησε σε ένα από τα σκληρότερα ιδιωτικά σχολεία, το Γουίντσε-
στερ, που έδινε έμφαση στις κλασικές σπουδές. Στα μαθηματικά φαίνεται
ότι δεν παρακολούθησε ποτέ μαθήματα σε κανονική τάξη αφού εργαζό-
ταν ιδιαιτέρως με τον υποδιευθυντή του σχολείου Τζορτζ Ρίτσαρντσον,
ο οποίος ασχολείτο μόνο με τους άριστους μαθητές (όπως ο Χάρντι).
Λόγω των υψηλότατων επιδόσεών του κέρδισε υποτροφία και κατάφερε
να εισέλθει στο περίφημο Τρίνιτι Κόλλετζ, που ήταν το κόσμημα του
Κέμπριτζ με την πλουσιότερη μαθηματική παράδοση μεταξύ των φημι-
σμένων Αγγλικών Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Αδιαμφισβήτητα, ήταν
τεράστια η τιμή για ένα σχολείο αλλά και για μια ταπεινή οικογένεια,
όπως του Χάρντι, η είσοδός του με υποτροφία στο Κολλέγιο του Νεύ-
τωνα.

Αξιοσημείωτη ήταν η μεγάλη του αγάπη για το κρίκετ, το οποίο με-
λετούσε επισταμένως από κάθε πλευρά: τον χειρισμό των μπαστουνιών,
τις ευφυείς τακτικές και φυσικά τα στατιστικά.

Η άφιξή του στο Κολλέγιο συνοδεύτηκε από μια έκπληξη τόσο δυ-
σάρεστη, που θα μπορούσε να τον κάνει να εγκαταλείψει τα Μαθημα-
τικά, κι αυτή δεν ήταν άλλη από έναν παλιό θεσμό ονόματι «τρίπους».
Ο τρίπους ήταν ένας τρίποδας πάνω στον οποίο καθόταν ο εξεταζόμενος
φοιτητής δεχόμενος μια εξαντλητική σειρά ερωτήσεων σε διάστημα τεσ-
σάρων ημερών. Στη συνέχεια έπαιρνε μια άδεια, συνήθως μίας εβδομά-
δας, και έπειτα συνεχιζόταν η εξέταση για άλλες τέσσερις ημέρες. Κατά
το πρώτο τετραήμερο εξεταζόταν κυρίως η ταχύτητα και η ευκολία δια-
χείρισης αριθμητικών πράξεων ενώ στο δεύτερο δινόταν έμφαση σε δυ-
σκολότερο υλικό στο οποίο δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει ένας μέτριος
φοιτητής. Για την επιτυχία στις εξετάσεις του τρίποδα απαιτείτο εντα-
τική προετοιμασία τριών ετών, διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος δεν
είχε ουσιαστικά τη δυνατότητα να ασχοληθεί με πρωτότυπα μαθηματικά.
Επί της ουσίας, δεν ήταν τόσο αναγκαία η μαθηματική ενόραση, που χα-
ρακτηρίζει τις μεγάλες μορφές των Μαθηματικών, αλλά περισσότερο η
ταχύτατη επεξεργασία των δεδομένων και η γνώση «κόλπων», δηλαδή
τρικ, που οδηγούσαν γρηγορότερα στο επιτυχές αποτέλεσμα. Η αύρα που
περιέβαλλε τους εξεταζόμενους που κατάφερναν να τερματίσουν σε μία
ικανοποιητική σειρά ήταν πολύ μεγάλη. Ειδικά ο πρώτος νικητής, που
ονομαζόταν Πρώτος Εριστής, μεταβαλλόταν σε ζωντανό θρύλο.
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Ο Χάρντι απεχθανόταν τέτοια μορφή εξέτασης αφού λάτρευε τα Μα-
θηματικά και θεωρούσε τη συγκεκριμένη διαδικασία τουλάχιστον ανού-
σια και ειδεχθή. Παρόλα αυτά, αναγκάστηκε να μπει κι αυτός στη δια-
δικασία της προετοιμασίας μέσω προγυμναστή χωρίς όμως να ολοκλη-
ρώσει τα τρία έτη αφού προτίμησε να εξεταστεί στο τέλος του δεύτερου
έτους. Ακόμα και κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο νεαρός Γκόντφρεϊ κατάφερε
να λάβει την τέταρτη, εξόχως τιμητική, θέση χωρίς πάντως να κρύψει την
απογοήτευσή του για την απώλεια της πρώτης θέσης και τον επίζηλο τί-
τλο του Μεγάλου Εριστή. Το 1899 σε ηλικία 22 ετών αποφοίτησε ενώ
παράλληλα εξετάστηκε και στο δεύτερο και απαιτητικότερο μέρος του
τρίποδα. Αυτή τη φορά τίποτα δεν μπορούσε να του στερήσει την πρώτη
θέση με αποτέλεσμα η φήμη του να γιγαντωθεί και να ανακηρυχθεί αμέ-
σως Εταίρος του Τρίνιτι Κόλλετζ. Ύστερα, βεβαίως, από αυτή την ασύλ-
ληπτα κουραστική, σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο, εξέταση ο Χάρντι
ήταν πάλι ελεύθερος να ασχοληθεί με τα αληθινά Μαθηματικά, όπως αυ-
τός επιθυμούσε και όχι όπως το επέβαλλαν οι διάφορες καταστάσεις.

Το 1901 τιμήθηκε με το βραβείο Σμιθ και το 1903 έλαβε τον μεταπτυ-
χιακό του τίτλο, που για τα αγγλικά πανεπιστήμια αντιπροσώπευε κανο-
νικά το ανώτατο ακαδημαϊκό πτυχίο. Το 1906 έγινε καθηγητής στο Τρί-
νιτι Κόλλετζ παραδίδοντας διαλέξεις σε δύο μαθήματα, τη Θεωρία Συ-
ναρτήσεων και τη Στοιχειώδη Ανάλυση. Αξίζει να αναφερθεί ότι έκανε
την πρώτη δημοσίευσή του το 1898 σε ηλικία 21 ετών, και αυτή υπήρξε
η απαρχή μιας μεγαλειώδους πορείας εξαιρετικά επιτυχημένης. Κατά την
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα δημοσίευε εργασίες με καταιγιστικό ρυθμό,
περίπου δέκα με δώδεκα ανά έτος. Ο αριθμός αυτός ήταν εντυπωσιακά
μεγάλος αν αναλογιστεί κανείς ότι αυτές οι εργασίες ήταν υψηλοτάτου
επιπέδου και όχι κοινότοπες. Οι περισσότερες από αυτές αφορούσαν ολο-
κληρώματα και σειρές ενώ, ταυτόχρονα, προσπάθησε να προαγάγει ιδέες
που βρίσκονταν σε αρχική μορφή σε βιβλίο του Καμίλ Ζορντάν ( Camille
Jordan, 1838-1922) ο οποίος είχε εμπνεύσει τον Χάρντι όταν ο τελευ-
ταίος ήταν προπτυχιακός φοιτητής. Σημειωτέον ότι ο ίδιος ο Χάρντι στα
ύστερα χρόνια του δεν καλοχαρακτήριζε τις εργασίες της πρώτης δεκαε-
τίας του αιώνα ισχυριζόμενος ότι ελάχιστες ήταν πραγματικά ικανοποιη-
τικές. Προφανώς, η μεταγενέστερη αυτή άποψη του Χάρντι για το έργο
του δεν συμφωνούσε καθόλου με αυτήν των συναδέλφων του, οι οποίοι
τον πρότειναν το 1907 για μέλος της Βασιλικής Εταιρείας. Όπως συνηθι-
ζόταν εκείνη την εποχή, ο Χάρντι δεν εξελέγη με την πρώτη προσπάθεια
κάτι που έγινε κατορθωτό τρία χρόνια αργότερα, το 1910, όταν ο μεγάλος
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Μαθηματικός ήταν 33 ετών.
Ο Χάρντι υπερηφανευόταν κατά τη διάρκεια της ζωής του ότι τα Μα-

θηματικά που παρήγαγε δεν είχαν κάποια πρακτική χρησιμότητα. Κατα-
φανώς αποδεχόταν τη μεγάλη χρησιμότητα τωνΜαθηματικών σε πρακτι-
κές εφαρμογές αλλά θεωρούσε ότι τα αληθινά Μαθηματικά των Φερμά,
Όιλερ, Γκάους, Άμπελ και Ρίμαν είναι σχεδόν άχρηστα. Πίστευε ότι τα
«φανταστικά σύμπαντα» των Θεωρητικών Μαθηματικών είναι ασυγκρί-
τως ομορφότερα από τα πραγματικά και λοιδορούσε τους Μαθηματικούς
που ασχολούνταν με τη Φυσική χρησιμοποιώντας μαθηματικά εργαλεία
για να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας του σύμπαντος.

Ένα, επίσης, κομβικό στοιχείο της συνολικής δουλειάς του είναι ότι
κατάφερε να αναπροσανατολίσει ταΜαθηματικά της Βρετανίας προς την
υπόλοιπη Ευρώπη, που βρισκόταν πολύ πιο μπροστά χάρη στα λαμπρά
επιτεύγματα, κυρίως των Γερμανών (σχολή Γκέτινγκεν) και των Γάλλων
μαθηματικών. Η αλήθεια είναι ότι μετά τη μεγάλη διαμάχη Νεύτωνα και
Λάιμπνιτς για την πατρότητα του απειροστικού λογισμού οι Βρετανοί μα-
θηματικοί προτίμησαν με θρησκευτική προσήλωση να υπερασπιστούν το
άκομψο σύστημα συμβολισμού του Νεύτωνα, αγνοώντας επιδεικτικά τον
ομορφότερο και πιο εύκολα αξιοποιήσιμο συμβολισμό του Λάιμπνιτς.
Αυτή η απαράδεκτη προσκόλλησή τους είχε, φυσικά, αντίκτυπο αφού τα
μαθηματικά της Βρετανίας δεν προχωρούσαν ούτε γρήγορα ούτε στην
ορθή οδό. Το ανοικτό μυαλό του Χάρντι οδήγησε τους Βρετανούς να
αφήσουν αυτόν τον επιστημονικό απομονωτισμό και να ακολουθήσουν
τον δρόμο που είχαν χαράξει οι Ευρωπαίοι.

Η πορεία του Χάρντι στον κόσμο των Μαθηματικών σημαδεύτηκε
από δύο συνεργασίες που είναι από τις διασημότερες στην επιστημονική
ιστορία. Η μία αφορούσε τον Τζον Ε.Λίτλγουντ (John Edensor Littlewood,
1885-1977) με τον οποίο συνεργάστηκε επί 41 έτη και μαζί προσέφεραν
την παραγωγικότερη συνεργασία στη Μαθηματική ιστορία και η δεύ-
τερη αφορούσε τον Ινδό Σρινιβάσα Ραμάνουτζαν (Srinivasa Ramanujan,
1887-1920). Με τον Λίτλγουντ δημοσίευσαν την πρώτη κοινή εργασία
τους το 1912 και ακολούθησαν πάνω από εκατό εργασίες. ΟΧάρντι έλεγε
ότι δεν ήξερε κανέναν με τη διαίσθηση, την τεχνική και τη δύναμη του
Λίτλγουντ, ισχυριζόμενος ότι ο νεότερος συνεργάτης του ήταν ανώτερος
του ιδίου. Ο Λίτλγουντ αντιπαθούσε τις πνευματώδεις συναναστροφές
και δεν πήγαινε συχνά σε μαθηματικά συνέδρια με αποτέλεσμα να κυ-
κλοφορήσουν ανέκδοτα μεταξύ Ευρωπαίων μαθηματικών που έλεγαν ότι
ο Λιτλγουντ δεν ήταν υπαρκτό πρόσωπο αλλά επινόημα του Χάρντι στον
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Κεφάλαιο 19. Ερωτήματα στους πρώτους αριθμούς

οποίο θα φόρτωνε τις αποτυχίες του. Αναμφίβολα, το μεγάλο επίτευγμα
των Χάρντι-Λίτλγουντ ήταν ότι ηγήθηκαν της μαθηματικής έρευνας στα
θεωρητικά μαθηματικά της Βρετανίας με τεράστια συνεισφορά σε πα-
γκόσμιο επίπεδο.

Από την άλλη πλευρά, η συνεργασία του Χάρντι με τον Ραμάνουτζαν
κράτησε ελάχιστα χρόνια και περιλάμβανε μόλις πέντε εργασίες υψηλο-
τάτου επιπέδου, ξεκινώντας το 1914 όταν ο (τότε) 27χρονος Ινδός αφί-
χθηκε στη Βρετανία. Η ιστορία που αφορά τη σχέση τους είναι από τις
συγκινητικότερες στην επιστημονική ιστορία-αν όχι η πιο ενδιαφέρουσα.
Ο Ραμάνουτζαν γεννήθηκε στο Μαντράς της Ινδίας και δεν έλαβε την τυ-
πική μαθηματική εκπαίδευση. Όμως, ασχολήθηκε μόνος του με τα Μα-
θηματικά καταφέρνοντας να φθάσει σε αρκετά αποτελέσματα. Έστειλε,
λοιπόν, κάποιες επιστολές στη Βρετανία και συγκεκριμένα στον Χάρντι,
ο οποίος σε συνεργασία με τον Λίτλγουντ διαπίστωσε τον κρυμμένο στο
μυαλό του νεαρού Ινδού θησαυρό. Είδαν ότι είχε οδηγηθεί σε αποτελέ-
σματα χρησιμοποιώντας τον δικό του συμβολισμό και ξεκίνησαν τιτάνιες
προσπάθειες να δημιουργήσουν τις συνθήκες για την έλευση του Ραμά-
νουτζαν στο Κέμπριτζ, όπερ και εγένετο το 1914. Πέρα από τις τρομακτι-
κές δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ιδιοφυής Ινδός κατά την προσαρμογή
του στο αφιλόξενο (όχι μόνο) κλιματικά Κέμπριτζ εντυπωσίασε τον Χάρ-
ντι με το πλήθος των πρωτότυπων - ή μη - αποτελεσμάτων που κατέληγε.
Σε αυτά, βέβαια, απουσίαζε το παραμικρό ίχνος απόδειξης και ο Χάρντι
κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να τον εισαγάγει στον κλασικό τρόπο
αντιμετώπισης των ανοικτών μαθηματικών ερωτημάτων. Τελικά κατάφε-
ραν να πετύχουν την παραγωγή σημαντικότατων αποτελεσμάτων.

Μια πολύ γνωστή ιστορία της σχέσης των δύο αντρών ήταν όταν ο
Χάρντι είχε επισκεφθεί τον Ραμάνουτζαν σε νοσοκομείο λέγοντας ότι ο
αριθμός του ταξί, ο 1729, δεν παρουσίαζε κανένα ενδιαφέρον. Τότε ο εκ-
πληκτικός Ινδός, με τις απίστευτες υπολογιστικές ικανότητες, απάντησε:
«Όχι, Χάρντι. Έχει ενδιαφέρον. Είναι ο μικρότερος αριθμός που μπορεί
να γραφτεί ως άθροισμα δύο κύβων με δύο διαφορετικούς τρόπους».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στηΘεωρίαΑριθμών η μέθοδος τωνΧάρντι-
Λίτλγουντ είναι μια πολύ ισχυρή αναλυτική μέθοδος με πολλές εφαρμο-
γές στην προσθετική Θεωρία Αριθμών. Το πρώτο βασικό πρόβλημα της
θεωρίας αυτής είναι η μελέτη της συνάρτησης διαμέρισης p(n), που η
τιμή της ισούται με το πλήθος των διαμερίσεων του φυσικού αριθμού n.

Στη συνεργασία τους οι Χάρντι- Ραμάνουτζαν μελέτησαν σε βάθος
τις εκτιμήσεις - ακόμα και τον υπολογισμό της p(n), για μεγάλα n. Με
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στοιχειώδεις μαθηματικές γνώσεις απέδειξαν ότι:

log p(n) ∼ π

√
2n

3
όταν n −→ ∞.

Ανακάλυψαν μια πρωτότυπη μέθοδο αντιμετώπισης του προβλήμα-
τος με αναλυτικές συναρτήσεις και χρησιμοποίησαν ασυμπτωτικές σει-
ρές για να υπολογίσουν την p(n). Σημειωτέον, ο Όιλερ είχε χρησιμοποι-
ήσει δυναμοσειρές για τη μελέτη της συνάρτησης διαμέρισης και είχε
καταλήξει στην γεννήτρια δυναμοσειρά

F (x) =

∞∑
n=1

p(n)xn =

∞∏
m=1

1

1− xm

Οι Χάρντι και Ραμάνουτζαν αντικατέστησαν στη γεννήτρια συνάρ-
τηση τη μεταβλητή x με μιγαδική μεταβλητή z και, θεωρώντας τη συ-

νάρτηση
F (z)

zn+1
, εφάρμοσαν το θεώρημα ολοκληρωτικών υπολοίπων του

Κοσί, χρησιμοποιώντας κατάλληλο κύκλο C. Κάπως έτσι στις εργασίες
των Χάρντι και Λίτλγουντ αναπτύχθηκε η επονομαζόμενη μέθοδος του
κύκλου. Σε όλη τη ζωή του ο Χάρντι υπερηφανευόταν ότι κατάφερε να
συνεργαστεί επί ίσοις όροις με Λίτλγουντ και Ραμάνουτζαν.

Ο Χάρντι δεν ήταν καλός μόνο με τα Μαθηματικά αλλά με οτιδή-
ποτε καταπιανόταν. Σε αυτό έμοιαζε με τον Πρίγκιπα των Μαθηματικών
Καρλ Φρίντριχ Γκάους που είχε γεννηθεί εκατό χρόνια πριν τον Χάρ-
ντι. Είχε αξιολογότατη λογοτεχνική ικανότητα και μπορούσε, όσο κανείς
άλλος Μαθηματικός, να μετατρέπει μια επιστημονική εργασία σε έργο
τέχνης. Εξάλλου, θεωρούσε ότι το μοναδικό επάγγελμα εκτός Μαθημα-
τικών, που θα μπορούσε να ασκήσει, ήταν αυτό του δημοσιογράφου. Σε
όλες τις συνεργασίες που είχε αυτός αναλάμβανε να καταγράψει το τε-
λικό, προς δημοσίευση, κείμενο και να επιμεληθεί την έκδοση της ερ-
γασίας. Στον τρόπο που έγραφε υπήρχε μια μοναδική γλαφυρότητα χάρη
στην οποία τα ψυχρά μαθηματικά σύμβολα αποκτούσαν μια διαφορετική
οντότητα.

Προς τα τέλη της ζωής του έγραψε το βιβλίο «Η απολογία ενός Μαθη-
ματικού», ένα πολυδιαβασμένο βιβλίο σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου εκεί ο
Χάρντι αναφέρει φιλοσοφικές απόψεις του για τα Μαθηματικά. Σε αυτό
μεταξύ άλλων τον απασχολεί η χρησιμότητα ή μη των Καθαρών (Θεωρη-
τικών) Μαθηματικών και υπεραμύνεται της ομορφιάς και της αισθητικής
έλξης που πηγάζουν από αυτά.
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Κεφάλαιο 20

« Δεν χρειάζεται να πιστεύει κανείς στον Θεό,
πρέπει όμως να πιστεύει στο Βιβλίο »

Η ΦΡΑΣΗ αυτή βγήκε από τα χείλη του μεγάλου Πολ Έρντος (Paul
Erdős 1913-1996), ενός από τους σημαντικότερους μαθηματικούς

του 20ου αιώνα. Ο γεννημένος στηνΟυγγαρία, Εβραϊκής καταγωγής, Έρ-
ντος ήταν μια σχεδόν μυθική φιγούρα στην ιστορία των Μαθηματικών,
ένας επιστήμονας που προσέφερε τα μέγιστα στην επιστήμη. Χωρίς αμφι-
βολία το έργο του και η εκκεντρική του προσωπικότητα τον κατέστησαν
έναν από τους διασημότερους μαθηματικούς του περασμένου αιώνα.

Καταρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι ο Έρντος δεν ήταν θρήσκος. Συγκε-
κριμένα δήλωνε ότι δεν πίστευε στον Θεό, αντιτασσόμενος κατ’ αυτόν
τον τρόπο στη θρησκεία των προγόνων του, αλλά είχε επινοήσει για τον
Θεό τον όρο «Υπέρτατος Φασίστας» (ή, για συντομία, ΥΦ). Δηλαδή, αν
και ισχυριζόταν ότι δεν πίστευε, χρησιμοποιούσε τη δική του ορολογία
για τον Θεό. Θεωρούσε ότι η ζωή ανάμεσα στα ανθρώπινα όντα και στον
ΥΦ είναι ένα παιχνίδι που, προφανώς, δεν μπορεί να κερδίσει ο άνθρωπος,
εντούτοις ήταν υποχρεωμένος να συμμετάσχει. Πολλές φορές εξέφραζε
χαριτολογώντας την άποψη ότι ο ΥΦ ήταν ο συγγραφέας του Βιβλίου το
οποίο περιέχει όλες τις μαθηματικές αποδείξεις που είναι οι κομψότερες,
ιδιοφυέστερες και οι πλέον αριστοτεχνικές. Όταν, λοιπόν, έλεγε ότι μια
λύση ή μια απόδειξη είναι από το Βιβλίο, εννοούσε ότι αυτή είναι ευφυ-
έστατη, πρωτότυπη και όμορφη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η άποψή του περί ομορφιάς ταυτιζόταν με
αυτή του μεγάλουΒρετανούΜαθηματικού Γκ. Χ.Χάρντι (GodfreyHarold
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Hardy, 1877-1947) που ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει μόνιμη θέση για τα
«Άσχημα Μαθηματικά». Λόγου χάριν, η κομψότατη απόδειξη του Πυθα-
γόρα για το ότι ο

√
2 είναι άρρητος μέσω της εις άτοπον απαγωγής είναι

ένα παράδειγμα αυτού που ο Έρντος ονομάζει «απόδειξη του Βιβλίου».
Ένα άλλο κλασικό παράδειγμα απόδειξης, που έρχεται κατευθείαν από
το Βιβλίο, ήταν η απόδειξη του Ευκλείδη περί της απειρίας των πρώτων
αριθμών. Όταν έμαθε ο Έρντος, σε πολύ μικρή ηλικία, από τον πατέρα
του για την απόδειξη του Ευκλείδη, εντυπωσιάστηκε. Συνήθιζε να λέει
ότι

«δεν χρειάζεται να πιστεύεις πραγματικά στον Θεό, αρκεί να
πιστεύεις στο Βιβλίο».

Σίγουρα ο μεγαλύτερος έπαινος από τα χείλη του Έρντος για μια από-
δειξη ήταν να χαρακτηριστεί ότι προέρχεται κατευθείαν από το Βιβλίο.

ΤοΜάρτιο του 1998 oιMartin Aigner και GünterM. Ziegler παρουσί-
ασαν το βιβλίο τους «Proofs from THE BOOK» το οποίο είναι μια προ-
σέγγιση του Βιβλίου. Οι ίδιοι είχαν έρθει σε επαφή με τον Έρντος τον
οποίο τον ενθουσίασε η ιδέα της συγγραφής κάτι τέτοιου. Αρχικό όραμα
των συγγραφέων ήταν να το παρουσιάσουν ως δώρο στον Έρντος για τα
85α γενέθλιά του. Λόγω του απρόσμενου θανάτου του το 1996, το όνομά
του δεν συμπεριλήφθηκε στα ονόματα των συγγραφέων, ενώ το βιβλίο
αφιερώθηκε, όπως ήταν λογικό, στη μνήμη του. Παρόλα αυτά ο Έρντος
πρόλαβε να προτείνει πολλά από αυτά που συγκαταλέγονται στα περιεχό-
μενα του βιβλίου. Το έργο αυτό στην πρώτη του έκδοση περιελάμβανε 32
κεφάλαια, ενώ σε επόμενες εκδόσεις του ο αριθμός αυξήθηκε. Παρουσιά-
ζονται αποδείξεις από τη Θεωρία Αριθμών, τη Γεωμετρία, την Ανάλυση,
τη Συνδυαστική και τη Θεωρία Γραφημάτων. Ενδεικτικά, περιέχονται έξι
αποδείξεις σχετικά με την ύπαρξη άπειρων πρώτων αριθμών (συμπερι-
λαμβανομένης φυσικά και της απόδειξης του Ευκλείδη) και αποδείξεις
των θεωρημάτων ότι το e και το π2 είναι άρρητοι. Σε αυτήν την προσέγ-
γιση του Βιβλίου συγκαταλέγεται και η επίλυση του 3ου προβλήματος
του καταλόγου του Χίλμπερτ σχετικά με τα πολύεδρα. Δεν θα μπορούσε
βεβαίως να λείπει η αριθμησιμότητα των ρητών αριθμών με το διαγώνιο
επιχείρημα του Κάντορ και άλλα γνωστά θεωρήματα της Θεωρίας Συνό-
λων. Ο αναγνώστης μπορεί να μελετήσει εφαρμογές του τύπου του Euler
(ο τύπος που αφορά τη σύνδεση των ποσοτήτων κορυφές, ακμές, έδρες),
αλλά και να ασχοληθεί με το κλασικό πρόβλημα της βελόνας του Buffon.
Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται ένα θεώρημα του Polya για πολυώνυμα,
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το θεώρημα του Turan για γραφήματα και πολλά άλλα με αποδείξεις που
πηγάζουν από ωραίες ιδέες και έξυπνες παρατηρήσεις.

Ο Ιταλοαμερικάνος Μαθηματικός και φιλόσοφος Τζιαν Κάρλο Ρότα
(Gian-Carlo Rota, 1932-1999) ανέφερε σε κείμενά του ότι

«Η έκφραση “σωστή” απόδειξη είναι πλεονασμός. Στη μαθηματική
απόδειξη δεν χωρούν διαβαθμίσεις. Μία ακολουθία βημάτων σε ένα
συλλογισμό είτε είναι σωστή είτε δεν έχει νόημα εφόσον είναι εσφαλ-
μένη».

Ωστόσο, κάποιες αποδείξεις έχουν μια απλότητα, μια μοναδική σαφή-
νεια που οδηγεί στο αποτέλεσμα χωρίς να αφήνει το παραμικρό περιθώ-
ριο να ακολουθηθεί άλλη οδός η οποία να περιπλέκει την κατάσταση.Μία
πραγματικά κομψή απόδειξη δεν θεμελιώνει απλώς την αλήθεια αλλά ει-
σέρχεται στον πυρήνα του εξεταζόμενου αντικειμένου.

Στην ερώτηση ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου ο Έρντος απα-
ντούσε αβίαστα:

«Να διατυπώνουμε εικασίες, να τις αποδεικνύουμε και να κρατάμε
χαμηλό το σκορ του ΥΦ»

εφόσον φανταζόταν πως οι άνθρωποι ήταν εγκλωβισμένοι σε ένα παιχνίδι
με τον ΥΦ με πολύ απλή λογική: Αν κάνει κάτι κακό ο άνθρωπος, τότε
ο ΥΦ παίρνει δύο πόντους. Αν ο άνθρωπος δεν κάνει κάτι καλό που θα
μπορούσε να έχει κάνει, τότε ο ΥΦ παίρνει τουλάχιστον έναν πόντο. Αν
ο άνθρωπος είναι εντάξει, τότε κανείς δεν κερδίζει πόντο. Συνεπώς, σε
κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος δεν πρόκειται να βγει κερδισμένος από μια
τέτοια διαδικασία και η μόνη λογική επιδίωξη είναι να κρατηθεί το σκορ
του ΥΦ σε χαμηλά επίπεδα.

Από τα ανωτέρω συνάγεται εύκολα ότι ο βαθμός εκκεντρικότητας του
Έρντος ήταν υπερβολικά μεγάλος αλλά τα λεγόμενά του για τον ΥΦ «δι-
καιολογούνται» από την τεράστια απογοήτευσή του για τον καταστρο-
φικό Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο. Βλέποντας ο Έρντος μετά το 1945 ότι ο
κόσμος οδεύει προς μια νέα καταστροφή με τα πυρηνικά όπλα, του φαι-
νόταν απολύτως λογικό να υπάρχει ο ΥΦ που κατευθύνει τα πάντα προς
το κακό. Μολαταύτα, ο σπουδαίος αυτός μαθηματικός ήταν μακράν του
δευτέρου ο πιο παραγωγικόςΜαθηματικός κατά τον 20ο αιώνα και ο δεύ-
τερος παραγωγικότερος στην ιστορία μετά τον ασύγκριτο Λέοναρντ Όι-
λερ (Leonhard Euler, 1707-1783). Έγραψε πάνω από 1500 εργασίες, βι-
βλία και άρθρα που σε αυτά περιλαμβάνονται ορισμένα από τα μεγάλα
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κλασικά έργα του προηγούμενου αιώνα καθώς και εργασίες που διάνοι-
ξαν ολόκληρα νέα πεδία και αποτέλεσαν πηγής έμπνευσης για γενιές μα-
θηματικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι έγραψε εργασίες με περισσότερους
από 500 συνεργάτες παράγοντας πρωτότυπα Μαθηματικά μέχρι την τε-
λευταία ημέρα της ζωής του. Εξάλλου, μια συνάντησή του με έναν άλλον
μαθηματικό, ακόμα και ολιγόωρη, οδηγούσε πολλές φορές στη δημοσί-
ευση ενός νέου αποτελέσματος. Άλλωστε, ολόκληρη η ζωή του κατευ-
θύνθηκε από την ακλόνητη πίστη του ότι το νόημα της ζωής είναι να
διατυπώνεις εικασίες και να αποδεικνύεις αν ισχύουν ή όχι.

Ας δούμε όμως μερικά στοιχεία για την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ζωή
του Πολ Έρντος που γεννήθηκε στη Βουδαπέστη το 1913 από τον Λά-
γιος Έρντος (Ενγκλέντερ το εβραϊκό επώνυμό του) και της Άννας Βίλ-
χελμ. Σημειωτέον ότι και οι δύο γονείς του ήταν μαθηματικοί. Ο Πολ
ήταν από τις κλασικές περιπτώσεις παιδιού θαύμα όπως ο Γκάους και
ο Φον Νόιμαν. Υπάρχουν αφηγήσεις ότι σε ηλικία τεσσάρων ετών μπο-
ρούσε να υπολογίζει τον αριθμό των δευτερολέπτων που είχε ζήσει έως
τότε. Κάποτε, στην ηλικία αυτή, ένας επισκέπτης στο σπιτικό των Έρ-
ντος θέλησε να δυσκολέψει τον μικρό Πολ ρωτώντας τον «Πόσο κάνει
100 μείον 250». Αφού προβληματίστηκε λίγο οΠολ, απάντησε ενθουσια-
σμένος «150 κάτω από το μηδέν». Με αυτό ουσιαστικά είχε ανακαλύψει
μόνος του τους αρνητικούς αριθμούς. Ευνόητο ήταν να σπουδάσει Μα-
θηματικά αφιερώνοντας σε αυτά ολόκληρη τη ζωή του. Φοίτησε αρχικά
στο Πανεπιστήμιο Έοτβος Λοράντ της Βουδαπέστης ενώ το Διδακτο-
ρικό του το ολοκλήρωσε στο Πανεπιστήμιο Πάζμανι της Βουδαπέστης
το 1934. Εκείνη την εποχή οι δυνατότητες για κάποιον Εβραίο να κάνει
καριέρα ωςΜαθηματικός στην Ουγγαρία ήταν ελάχιστες και, συνεπώς, η
φυγή στο εξωτερικό ήταν μονόδρομος για τον νεαρό Πολ. Έτσι πήγε αρ-
χικά ως υπότροφος στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ το 1934. Ύστερα
από τέσσερα έτη, το 1938, πήγε στο περίφημο Ινστιτούτο Ανωτέρων Με-
λετών του Πρίνστον του Νιου Τζέρσεϊ όπου εργάζονταν τιτάνες της επι-
στήμης σαν τον Αϊνστάιν και τον Φον Νόιμαν, αλλά την επόμενη χρονιά
δεν ανανεώθηκε η υποτροφία του. Παρόλα αυτά έμεινε στις ΗΠΑ, συ-
νεργαζόμενος με διαφορετικά ιδρύματα, δέκα συναπτά έτη έως το 1948
και αυτό ήταν το μεγαλύτερο διάστημα στο οποίο παρέμεινε μέσα στα
σύνορα οποιασδήποτε χώρας.

Μετά τις ΗΠΑ ο Έρντος ακολούθησε έναν εντελώς περίεργο τρόπο
ζωής αφού δεν είχε μόνιμο τόπο διαμονής. Ταξίδευε διαρκώς έχοντας τα
υπάρχοντά του - δύο βαλίτσες - μαζί του πηγαίνοντας σε μαθηματικά συ-
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νέδρια ανά τον κόσμο ή σε Πανεπιστήμια. Ο σκοπός του ήταν να συνερ-
γάζεται με άλλους, καταξιωμένους ή μη, μαθηματικούς και όταν τελείω-
ναν την εργασία τους, όδευε ή πετούσε προς άλλους προορισμούς όπου
διέμενε συνήθως σε σπίτια φίλων. Ήταν υπερβολικά καταδεκτικός και
δεν αποθάρρυνε ποτέ ένα νέο μαθηματικό. Έχοντας υπάρξει κι ο ίδιος
παιδί θαύμα, προσπαθούσε να ανακαλύψει και να προωθήσει όσο μπο-
ρούσε νεαρούς επιστήμονες ούτως ώστε να καλλιεργήσουν το ταλέντο
τους. Είναι αναμφισβήτητο ότι πολλοί από τους καλύτερους μαθηματι-
κούς του προηγούμενου αιώνα καθώς και του 21ου οφείλουν την επαγ-
γελματική εξέλιξη τους στη συνεργασία τους, σε αρχικά στάδια της κα-
ριέρας τους, με τον μεγάλο Πολ Έρντος.

Καθώς ο Έρντος δεν είχε μόνιμη δουλειά, ήταν φυσικό να μην έχει
πολλά χρήματα. Αυτά όμως που κέρδιζε από βραβεύσεις, υποτροφίες και
εισηγήσεις, τα διέθετε στους άλλους. Αν μάθαινε, για παράδειγμα, ότι
ένας μεταπτυχιακός φοιτητής είχε οικονομική ανάγκη, δεν είχε τον πα-
ραμικρό ενδοιασμό να αποστείλει σε αυτόν χρήματα κατά το μέτρο του
δυνατού. Όταν κέρδισε το 1984 το βραβείο Βολφ, που συνοδευόταν από
έπαθλο 50.000 δολάρια, διέθεσε το μεγαλύτερο μέρος, πάνω από 30.000,
για να χρηματοδοτήσει μια μεταδιδακτορική υποτροφία στο Ινστιτούτο
Τέκνιον στο Ισραήλ. Φυσικά, ήταν εξαιρετικά ολιγαρκής και είχε ρυθμί-
σει τη ζωή του ούτως ώστε να μπορεί να ζει με ελάχιστα. Πραγματικά,
το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν η μαθηματική έρευνα και τίποτα άλλο.

Ο Έρντος είχε μια εκπληκτικά δυνατή μνήμη γνωρίζοντας εκατοντά-
δες μαθηματικούς ανά τον κόσμο καθώς και τα επιστημονικά τους εν-
διαφέροντα. Ήξερε ποια εικασία είχαν διατυπώσει, τι είχαν επιτύχει ή τι
προσπαθούσαν να αποδείξουν. Είναι τουλάχιστον απίστευτο πως ήταν σε
θέση να πει από μνήμης σε ποια σελίδα δυσεύρετου περιοδικού βρισκό-
ταν ένα άρθρο σχετικό με αυτό που εργαζόταν κάποιος. Αν συναντούσε
κάποιον μαθηματικό μετά από χρόνια, μπορούσε να συνεχίσει τη συζή-
τηση από το σημείο που την είχαν διακόψει. Πολλοί μαθηματικοί έλεγαν
ότι «στα χρόνια πριν το Διαδίκτυο υπήρχε ο Έρντος» αφού οι ανεξάντλη-
τες γνώσεις του και η τρομερή του μνήμη τον είχαν καταστήσει κινούμενη
μαθηματική βιβλιοθήκη. Η μεγάλη φήμη του ήταν το διαβατήριο για να
κυκλοφορεί ελεύθερα μεταξύ Ανατολής και Δύσης παραμερίζοντας τα
εμπόδια που χώριζαν τις καπιταλιστικές και τις κομμουνιστικές χώρες.

Ο Έρντος υπήρξε μία χαρισματική προσωπικότητα που, πέραν των
εκατοντάδων εργασιών, χρησιμοποιούσε μια δική του, ιδιότυπη, ορολο-
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γία. Για παράδειγμα, αγαπούσε πολύ τα μικρά παιδιά τα οποία αποκα-
λούσε έψιλον (ε), από το γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου που χρησι-
μοποιούν οι μαθηματικοί για να περιγράψουν απειροελάχιστες ποσότη-
τες. Επίσης, χαρακτήριζε το αλκοόλ ως «δηλητήριο» ενώ αποκαλούσε τη
μουσική «θόρυβο», παρόλο που με το πέρασμα των ετών την εκτίμησε.
Επιπλέον, πίστευε ότι η «ιδιοκτησία είναι μεγάλος μπελάς» αφού θα τον
ανάγκαζε να πληρώσει φόρους.

Ενδεικτικό της κομβικής επιρροής του στην εξέλιξη της επιστήμης
των Μαθηματικών υπήρξε η δημιουργία του «αριθμού Έρντος» ο οποίος
υποδηλώνει αν κάποιος έχει συνεργαστεί με τον Έρντος. Η ιδέα αυτή
γεννήθηκε από την παρατήρηση ότι οι συνεργασίες του θα μπορούσαν
να αναπαρασταθούν σαν γράφημα. Έτσι λοιπόν αν, για παράδειγμα, ο
Καρλ είχε συνεργαστεί με τον Έρντος, τότε έχει αριθμό Έρντος 1, αν ο
Μπομπ συνεργάστηκε με τον Καρλ αλλά όχι με τον Έρντος έχει αριθμό
Έρντος 2, κ.ο.κ. Άπειρο αριθμό Έρντος, από την άλλη, έχει αυτός για τον
οποίο δεν μπορεί να βρεθεί καμία αλυσίδα συνεργασιών. Κάτι τέτοιο θα
σημαίνει ανεξαρτησία ή απλά ανυπαρξία. Στο διαδίκτυο μπορεί να βρει
κάποιος τις λίστες του Αριθμού Έρντος.

Συμπερασματικά, ο Έρντος υπήρξε ένας από τους καλύτερους δη-
μιουργούς και λύτες προβλημάτων στην ιστορία των Μαθηματικών έχο-
ντας ανεκτίμητη συνεισφορά στη Θεωρία Αριθμών, τη Συνδυαστική, τη
Θεωρία Πιθανοτήτων, τη Θεωρία Γραφημάτων, τη Γεωμετρία και τη Θε-
ωρία Συνόλων. Η προσφορά του ήταν κολοσσιαία και πάντα θα μνημο-
νεύεται στην ιστορία των Μαθηματικών ως ένας από τους κορυφαίους
εκπροσώπους της κατά τον 20ο αιώνα.
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« Ο Θεός δεν παίζει ζάρια με τον Κόσμο. »

Η ΦΡΑΣΗ αυτή ανήκει στον Άλμπερτ Αϊνστάιν (Albert Einstein,
1879-1955) και διατυπώθηκε σε μια επιστολή που είχε στείλει

στον Μαξ Μπορν (Max Born, 1882-1970), γράφοντάς του ότι:

Εσύ πιστεύεις σ’ ένα Θεό που παίζει ζάρια.
Εγώ πιστεύω στον αδήριτο νόμο και στην τάξη.

Με αυτά τα λόγια εξέφρασε την αντίρρησή του για την εικόνα του
σύμπαντος, που έδινε η αποδοχή της αρχής της αβεβαιότητας (ή απροσ-
διοριστίας) του ΒέρνερΧάιζενμπεργκ (Werner Heisnenberg, 1901-1976).
Τι ήταν αυτό, όμως, που τον έκανε να διατυπώσει την αντίθεσή του;

Το 1905 οΑϊνστάιν, 26 χρόνων τότε, ήταν υπάλληλος στο γραφείο ευ-
ρεσιτεχνιών της Βέρνης. Η χρονιά αυτή ήταν το δικό του annus mirabilis,
αφού δημοσίευσε στο περιοδικό «Annalen der Physik» τέσσερα άρθρα
τα οποία οδήγησαν σε νέα δεδομένα την επιστήμη της φυσικής. H τρίτη
από τις εργασίες αυτής της σειράς για την ηλεκτροδυναμική των κινουμέ-
νων σωμάτων («On the Electrodynamics of Moving Bodies»), εισηγήθηκε
την ανατροπή της νευτώνειας ιδέας του καθολικού ή απόλυτου χώρου και
χρόνου και την εισαγωγή της αρχής του σχετικού χωροχρόνου.

Δύο χρόνια μετά ο Αϊνστάιν, σε άρθρο του με θέμα την αρχή της
σχετικότητας και τις συνέπειές της, ανασυνέθεσε τη θεωρία του και κα-
θιέρωσε την πιο διάσημη εξίσωση στον κόσμο, την

E = mc2
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Σύμφωνα με τη θεωρία του για τη σχετικότητα, τα γεγονότα που για
έναν παρατηρητή συνέβαιναν ταυτόχρονα, μπορεί για έναν άλλο παρα-
τηρητή να φαίνονταν ότι συμβαίνουν το ένα μετά το άλλο, ενώ για έναν
τρίτο παρατηρητή, μπορεί η ακολουθία των γεγονότων να φαίνεται αντε-
στραμμένη.

Ο Χάιζενμπεργκ είπε κάτι άλλο:
διαφορετικοί παρατηρητές βλέπουν τον κόσμο διαφορετικά.
Αυτό για τον Αϊνστάιν αποτελούσε τερατώδη παρερμηνεία του δικού

του έργου. Η σχετικότητα άφηνε περιθώριο για διαφορετικές προοπτικές,
ωστόσο, οι φαινομενικώς αντικρουόμενες παρατηρήσεις μπορούσαν να
εναρμονιστούν με τρόπο που όλοι οι παρατηρητές θα μπορούσαν να απο-
δεχθούν.

Αντίθετα, κατά τον Αϊνστάιν, η άποψη του Χάιζενμπεργκ οδηγούσε
σε ένα σύνολο παρατηρήσεων που ήταν ασυμφιλίωτες μεταξύ τους.
Αυτό για τον Αϊνστάιν ήταν απαράδεκτο!

Το ερώτημα που τέθηκε ήταν το εξής: Πως μπορούμε να γνωρίζουμε
ταυτόχρονα την ακριβή θέση και την ακριβή ταχύτητα ενός αντικειμένου;
Υπάρχουν τρόποι να παρατηρήσουμε και να μετρήσουμε τα παραπάνω
φυσικά μεγέθη. Όσο πιο καλή είναι η παρατήρηση, τόσο ακριβέστερο θα
είναι το αποτέλεσμά μας.

Ο Χάιζενμπεργκ όμως είχε άλλη άποψη: Μπορούμε να μετρήσουμε
με ακρίβεια την ταχύτητα ενός σωματιδίου ή να εντοπίσουμε τη θέση
του, όμως είναι αδύνατο να κάνουμε και τα δύο μαζί. Με άλλα λόγια: με
όσο μεγαλύτερη ακρίβεια γνωρίζουμε τη θέση ενός αντικειμένου, τόσο
λιγότερα θα ξέρουμε για την ταχύτητά του.
Δηλαδή,

η πράξη της παρατήρησης μεταβάλλει το αντικείμενο της
παρατήρησης.

Συμπέρασμα:

Υπάρχουν όρια στην ικανότητά μας να περιγράψουμε τον
φυσικό κόσμο.

Από τον 17ο αιώνα, με αποκορύφωμα το μνημειώδες έργο του Νεύ-
τωνα «Μαθηματικές Αρχές τηςΦυσικήςΦιλοσοφίας», μέχρι τον 19ο αιώνα
οι Φυσικοί είχαν την εικόνα ενός Κόσμου που διέπεται από νόμους. Μπο-
ρεί ο Κόσμος να φαντάζει άναρχος, πολλά φυσικά φαινόμενα μοιάζουν
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ακατανόητα, όμως στο τέλος η επιστήμη έρχεται να αποκαταστήσει την
τάξη και την προβλεψιμότητα. Ήταν βαθιά ριζωμένη η πεποίθηση ότι τί-
ποτε στον Κόσμο δεν συμβαίνει χωρίς αιτία. Η δουλειά των επιστημόνων
είναι να βρουν τους νόμους. Αν μια γενιά αξιοποιώντας τα αποτελέσματα
της προηγούμενης δεν είχε φθάσει στο στόχο της, τίποτα δεν εμπόδιζε ότι
η επόμενη θα ολοκληρώσει το έργο της.

Το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα οι φυσικοί προσπάθησαν να δώσουν
απαντήσεις σε διάφορα φυσικά φαινόμενα, όπου η χρήση της κλασσικής
μηχανικής δεν επαρκούσε. Στην προσπάθεια για την κατανόηση της φύ-
σης της θερμότητας, για παράδειγμα, έγινε κατανοητό ότι η ακριβής μέ-
τρηση της συμπεριφοράς κάθε μεμονωμένου σωματιδίου ήταν αδύνατη.
Αυτό που θα μπορούσε να δώσει απάντηση θα ήταν μια στατιστική πε-
ριγραφή της συμπεριφοράς τους. Η θερμότητα έρρεε από τα θερμότερα
στα ψυχρότερα σώματα, αλλά όχι αντίστροφα. Η εντροπία, ο νέος όρος
που εισήχθη για να χαρακτηρίσει το μέτρο της αταξίας ενός συστήματος,
αυξάνεται συνεχώς προς ένα μέγιστο. Αν σε ένα δοχείο συγκεντρωθούν
τα άτομα ενός αερίου που έχουν μεγαλύτερη κινητικότητα στο ένα μέρος
και τα βραδύτερα στο άλλο μέρος, το σύστημα βρίσκεται σε υψηλό βαθμό
οργάνωσης. Θα έχουμε χαμηλή εντροπία. Αν αφήσουμε όλα τα άτομα να
αναμειχθούν, τότε αυτά θα ανταλλάξουν ποσότητες ενέργειας για να κα-
ταλήξουν στον ίδιο βαθμό κινητικότητας. Τότε θα έχουμε άγνοια για την
κατάσταση κάθε ατόμου, καθώς αυτά θα βρίσκονται σε κατάσταση μέγι-
στης αταξίας.

Ο Γάλλος μαθηματικόςΑνρίΠουανκαρέ (Henri Poincaré, 1854-1912)
απέδειξε ότι σε ορισμένο χρονικό διάστημα τα περισσότερο κινητικά άτομα
μπορούν να αυξήσουν την κινητικότητά τους, ενώ τα βραδύτερα να επι-
βραδυνθούν περαιτέρω. Δηλαδή, μπορούν αυτά να λάβουν κάθε πιθανή
κατανομή. Η εντροπία μπορεί και να μειώνεται όπως και να αυξάνεται.
Έτσι έκαναν την εμφάνισή τους η στατιστική συλλογιστική και οι πιθα-
νότητες.

Η αιτιοκρατία φάνηκε, για εκείνη τη χρονική περίοδο, ότι συνεχίζει
να ισχύει. Μπορεί η γνώση μας για την κίνηση μεμονωμένων ατόμων να
είναι ανύπαρκτη, αλλά η συμπεριφορά πληθυσμών ατόμων ακολουθεί
αυστηρούς και αλάνθαστους κανόνες. Αυτό που κλονίστηκε είναι το λα-
πλασιανό ιδεώδες για την απόλυτη επιστημονική γνώση που οδηγεί στην
τέλεια προβλεψιμότητα.

Στις αρχές του 20ου αιώνα με την ανακάλυψη της ραδιενέργειας οι
Κιουρί διατύπωσαν την πρόταση:

115



ΦΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

«Το αυθόρμητο της ακτινοβολίας είναι ένας γρίφος,
ένα γεγονός που προκαλεί βαθιά κατάπληξη.»

Το ενοχλητικό ήταν ότι παύει να υπάρχει η σχέση: αίτιο - αποτέλεσμα.
ΟΝεοζηλανδός φυσικόςΈρνεστ Ράδερφορντ (Ernest Rutherford, 1871-

1937), που ζούσε στην Αγγλία, διαπίστωσε ότι κάθε ραδιενεργό στοιχείο
είχε το δικό του ρυθμό διάσπασης, που αργότερα έγινε γνωστός ως χρό-
νος ημιζωής. Επρόκειτο για έναν απλό μαθηματικό κανόνα, την εκθετική
διάσπαση. Η διάσπαση υπακούει σε ένα στοιχειώδη νόμο πιθανοτήτων
έτσι ώστε κάθε άτομο να διαθέτει μια ορισμένη πιθανότητα διάσπασης
στη μονάδα του χρόνου.

Τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα απασχόλησε τους φυσικούς η
αρχιτεκτονική του ατόμου. Έγιναν σημαντικές διαπιστώσεις όπως:
– Η ενέργεια που θα έφεραν τα ηλεκτρόνια έπρεπε να έχει τιμή ίση με
ένα ακέραιο πολλαπλάσιο κάποιου βασικού «κβάντου». Τα ηλεκτρόνια
σε τροχιά δεν θα μπορούσαν να έχουν όποια ενέργεια θέλουν, αλλά μόνο
ένα περιορισμένο σύνολο τιμών.
– Ένα ηλεκτρόνιο σε ανώτερη τροχιά φαινόταν σαν να επιλέγει σε ποιά
κατώτερη τροχιά θα μεταπέσει. Η μεταπήδησή του φαινόταν να είναι αυ-
θόρμητη.
– Ενώ τα κλασικά κύματα συμπεριφέρονταν και διαδίδονταν ομαλά, χω-
ρίς ασυνέχειες, τα κβάντα φωτός εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν από-
τομα, χωρίς εμφανή αιτία ή σκοπό.
Η δυσκολία για τον Αϊνστάιν ήταν ότι, ενώ πρώτος απ’ όλους είχε πιστέ-
ψει στην πραγματικότητα των κβάντων φωτός, πρώτος θα εξεγειρόταν
εναντίον των επιπτώσεων του αυθόρμητου, της ασυνέχειας και των πι-
θανοτήτων που αναπόφευκτα συνεπάγονταν για τη φυσική των κβάντων
φωτός.
Ενδεικτικό είναι το επόμενο που έγραψε ο Αϊνστάιν στον Μπορν:

«Καλύτερα να γινόμουν τσαγκάρης ή ακόμα και υπάλληλος
σε καζίνο, παρά φυσικός.»

Ακόμα και ο Βόλφγκανγκ Πάουλι (Wolfgang Pauli, 1900-1958) δυσανα-
σχετώντας έγραφε σε έναν συνάδελφό του:

«Αυτή την περίοδο η φυσική μοιάζει με μπερδεμένο κουβάρι
- είναι υπερβολικά δύσκολη· θα προτιμούσα να ήμουν κωμι-
κός σε ταινίες1 και να μην ήξερα καν τι είναι φυσική. Ελπίζω

1Οι ταινίες του Τσάρλι Τσάπλιν έκαναν θραύση στη Γερμανία εκείνη την εποχή.
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να μας σώσει ο Μπορ με κάποια καινούρια ιδέα.»

Ο παραδοσιακός απειροστικός λογισμός ήταν η γλώσσα της κλασικής
μηχανικής και είχε επινοηθεί από τον Νεύτωνα και τον Λάιμπνιτς για να
επιλυθούν προβλήματα συνέχειας και ρυθμών μεταβολών αλλά δεν μπο-
ρούσε να δώσει απαντήσεις στα προβλήματα ασυνέχειας που ανέκυπταν.
Ο Νιλς Μπορ (Niels Bohr, 1885-1962) πρότεινε την αντικατάστασή του
από τον λογισμό διαφορών, ένα μαθηματικό σύστημα που εστίαζε στις
διαφορές μεταξύ καταστάσεων, παρά στις ίδιες τις καταστάσεις.

Στην προσπάθειά του ο Χάιζενμπεργκ να δώσει απαντήσεις στα πα-
ραπάνω ερωτήματα, σκεφτόταν το άτομο ως ένα σύνολο ταλαντωτών.
Πρότεινε ως στοιχεία ενός νέου λογισμού τον ορισμό των συχνοτήτων
και των εντάσεων των ταλαντωτών έτσι ώστε η θέση και η ταχύτητα των
ηλεκτρονίων να ορίζονται υπό όρους ισχύος των ταλαντωτών.
Τα στοιχεία της άλγεβράς του ήταν ταλαντώσεις και καθεμιά από αυτές
αντιπροσώπευε μια μετάβαση από τη μια κατάσταση σε άλλη. Το γινό-
μενο δύο στοιχείων αντιπροσώπευε μια διπλή μετάβαση, από μια μετά-
βαση σε μια δεύτερη και στη συνέχεια σε μια τρίτη.
Στις καθιερωμένες εξισώσεις ενός μηχανικού συστήματος εισήγαγε τις
σύνθετες εκφράσεις του για τη θέση και την ταχύτητα και εφάρμοζε τον
νέο κανόνα πολλαπλασιασμού. Έβλεπε ότι τα μαθηματικά του έστεκαν
μόνο όταν η ενέργεια έπαιρνε συγκεκριμένες τιμές. Το σύστημά του «κβα-
ντωνόταν» από μόνο του.
Μόνο μια παραφωνία υπήρχε. Ο κανόνας του πολλαπλασιασμού δεν ήταν
αντιμεταθετικός:

Το γινόμενο x· y δεν ήταν απαραίτητα ίσο με το y·x.
Όταν ο Μπορν πληροφορήθηκε αυτές τις ιδέες, αναγνώρισε τα μαθη-

ματικά που ανήκουν στον κλάδο που λέγεται άλγεβρα πινάκων. Υπήρχε
ένας ολόκληρος κλάδος των μαθηματικών έτοιμος για την κβαντική μη-
χανική.

Η εργασία τουΧάιζενμπεργκ αφορούσε μια θεμελίωση της κβαντικής
μηχανικής. Σε κανένα σημείο δεν γινόταν αναφορά σε πραγματικά άτομα
και ηλεκτρόνια. Η μέθοδος είναι να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε να
μάθουμε με όρους του τι μπορούμε να δούμε: τα φασματοσκοπικά χαρα-
κτηριστικά του ατόμου.
Η αντίδραση του Αϊνστάιν στην ανάγνωση της εργασίας αυτής ήταν:
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«Ο Χάιζενμπεργκ γέννησε ένα μεγάλο κβαντικό αυγό.
Στο Γκέτιγκεν το πιστεύουν (εγώ πάλι όχι).»

Το 1926 ο Έρβιν Σρέντινγκερ (Erwin Schrödinger, 1887-1961) πα-
ρουσίασε την κυματική εξίσωση. Σε κάποια από τις εργασίες του υπαινί-
χθηκε ότι θα μπορούσε να γίνει κατανοητή η έννοια του κβαντικού άλ-
ματος όχι ως μια απότομη και ασυνεχής μεταβολή αλλά ως «ρέων μετα-
σχηματισμός». Ο ίδιος σύντομα ανακάλυψε ότι η κυματική εξίσωση και
η μηχανική πινάκων δεν διέφεραν κατά βάθος. Αποτελούσαν την ίδια
θεωρία με διαφορετικό μαθηματικό τρόπο. Όταν εφαρμόστηκε η κυμα-
τική μηχανική στη σύγκρουση δύο σωματιδίων, τα κύματα που απλώνο-
νταν από το σημείο της σύγκρουσης προς τον χώρο, αντιστοιχούσαν όχι
σε πραγματικά σωματίδια, αλλά στις πιθανότητές τους. Στην περίπτωση
ενός ηλεκτρονίου στο εσωτερικό ενός ατόμου, το κύμα δεν θα αντιπρο-
σώπευε τη φυσική διάδοση μάζας ή φορτίου, αλλά την πιθανότητα να
παρατηρηθεί ένα σωματίδιο εδώ, εκεί ή κάπου αλλού. Η περιγραφή αυτή
εναρμονιζόταν πλήρως με τη μηχανική πινάκων αφού ο Χάιζενμπεργκ
είχε θεωρήσει τα στοιχεία των πινάκων ως πιθανότητες.

Η κβαντική μηχανική δίνει μόνο πιθανότητες αφού δεν μπορούμε να
έχουμε συγκεκριμένες προβλέψεις για το πότε ή πού θα συμβεί κάτι.

Ο ΣτήβενΧόκινγκ (StevenHawking, 1942-2018), αναλογιζόμενος τις
μαύρες τρύπες, αναφέρει σχετικά πάνω στη φράση του Αϊνστάιν:

«Ο θεός δεν παίζει ζάρια;
Εγώ όχι μόνο πιστεύω ότι παίζει, αλλά ότι δεν ξέρει και πού
τα ρίχνει.»

Η αρχής της απροσδιοριστίας που διατυπώθηκε το 1927:
Εάν μετράμε τη θέση ενός σωματίου με αβεβαιότητα ∆x και ταυτό-

χρονα μετράμε την ορμή του με αβεβαιότητα ∆p, τότε το γινόμενο των
δύο μεγεθών δεν μπορεί να είναι μικρότερο από έναν αριθμό της τάξης
του ~. Δηλαδή:

∆x·∆p ≥ ~
2
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