
Τα  Μαθηματικά στον Κινηματογράφο και στα θεάματα γενικά. 

 

      Ο Ράςελ Κρόου γράφει ςτο πίνακα ζνα μακθματικό πρόβλθμα κρατϊντασ τθν 

κιμωλία με τα φουςκωμζνα από τουσ μφεσ χζρια του (ςτο "Α Beautiful mind").  

      Ο ιν Γκουλιζτ, ωσ ειδικόσ ςτθν Θεωρία Αρικμϊν, βρίςκει μία ςυλλογι από 

αρικμοφσ που εξθγοφν, με κάποιο μυςτυριϊδθ τρόπο όλα τα χαοτικά δυναμικά 

ςυςτιματα (ςτο "π"), ενϊ ςε διπλανό ςκθνικό, ο Ντζιβιντ Κράμχολτη χρθςιμοποιεί 

μακθματικζσ μεκόδουσ για να βρει εγκλθματίεσ (ςτο αμερικάικο τθλεοπτικό ςόου 

"Σhe Numbers"). Όλοι μαηί αποτελοφν ζνα παράδειγμα για το πωσ παρουςιάηονται 

οι Μακθματικοί ςτθν κινθματογραφικι βιομθχανία ςτισ μζρεσ μασ.  

     Τα Μαθηματικά, ο τρόποσ που λειτουργοφν, ςαν ηωντανόσ οργανιςμόσ που 

αναπτφςςεται κακθμερινά, οι δυνατότθτεσ και οι εφαρμογζσ τουσ, είναι άγνωςτεσ 

ςτθν πλειοψθφία του κόςμου. Κυρίωσ θ πολυπλοκότθτα τουσ, αλλά και θ 

προςπάκεια που απαιτείται για να μπορζςει κανείσ να τα ακολουκιςει και ακόμα 

περιςςότερο να τα βιϊςει, κάνουν αυτιν τθν ξεχωριςτι επιςτιμθ ακατανόθτθ και 

ςυνικωσ απρόςθτθ ςε πολλοφσ. Σαυτόχρονα και ςυνεπϊσ, όταν θ δουλειά ενόσ 

μακθματικοφ παρουςιάηεται απομονωμζνθ, δθμιουργεί δζοσ και καυμαςμό, ςαν να 

επρόκειτο για κάτι εξωπραγματικό, ενϊ ο δθμιουργόσ τθσ κατάςςεται ςχεδόν 

αυτόματα ςτθν κατθγορία τθσ διάνοιασ. Ακριβϊσ αυτό το δζοσ και θ περιζργια που 

αυτό ςυνεπάγεται για τθν προςωπικι ηωι των ανκρϊπων που ηουν και εργάηονται 

παρζα με παράξενα ςφμβολα, αρικμοφσ και εξιςϊςεισ, δθμιουργοφν ζνα 

δικαιολογθμζνο ενδιαφζρον από τον κόςμο και επομζνωσ από τουσ τθλεοπτικοφσ 

και κινθματογραφικοφσ παραγωγοφσ. 

    Ωστόσο, θ αποτυχία να περιγραφεί ζνασ αντιπροςωπευτικόσ τφποσ τθσ ηωισ ενόσ 

μακθματικοφ από τθ κινθματογραφικι βιομθχανία ςε ζνα ικανοποιθτικό επίπεδο 

ακρίβειασ, δεν ειναι μόνο προφανισ ςε μασ (τουσ μακθματικοφσ), αλλά ςχεδόν 

αναπόφευκτθ. 

 

 



Πρόταςεισ για κεάματα με μακθματικό περιεχόμενο 

 Αν επιλζξετε να το αφιερϊςετε το χρόνο ςασ ςε μία ταινία αλλά παράλλθλα κζλετε 
να μείνετε ςτο αντικείμενό ςασ, ορίςτε μερικζσ προτάςεισ: 

Cube (1997) 

Cube 2: Hypercube (2002) 

Cube Zero (2004) 

Little Man Tate (1991) 

The Bank (2001) 

A Beautiful Mind (2001) 

Infinity (1996) 

A Hill on the Dark Side of the Moon (1983) 

Morte di un Matematico Napoletano (Italian, 1992) 

N Is a Number (1993) 

Evariste Galois (1965) 

Non ho tempo (1973: No More Time) 

Good Will Hunting (1997) 

Pi (1998) 

A Brief History of Time (1992) 

Όλες του Paul Verhoeven 

Breaking the Code 

21 (2008) 

Proof (2005) 

Agora (2009) 

Πιςτεφω ότι όλεσ οι ταινίεσ ζχουν κάτι να προςφζρουν. Αν ζχετε δει κάποια και τθν 
ζχετε ξεχωρίςει, πείτε μασ τθ γνϊμθ ςασ! 



Ενδεχομζνωσ να μθν είναι πλιρθσ θ λίςτα – πάντα κάποια ταινία μου διαφεφγει ι 
κάποια δεν ζχω δει – αν ξζρετε κάποια ταινία και τθν ζχω παραλιψει αφιςτε μου 
ζνα ςχόλιο να τθν προςκζςω! 

Καλι ςυνζχεια ςτθν εξεταςτικι και καλά αποτελζςματα ςε όλουσ! 

 


