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Πριν από 2.500 χρόνια περίπου, κάτω από τθν ςκιά των δζντρων λίγο ζξω από μια 
αρχαία ελλθνικι πόλθ ζνασ Ζλλθνασ μακθματικόσ προςπακεί να δείξει ςτουσ 
μακθτζσ του πϊσ να καταςκευάηουν ζνα κανονικό εξάγωνο (δθλ. ζνα εξάγωνο με 
ίςεσ πλευρζσ και ίςεσ γωνίεσ).  
Λίγο πριν ολοκλθρϊςει τθ μζκοδο, ζνασ από τουσ μακθτζσ του, ηθτά το λόγο και του 
απευκφνει τθν εξισ ερϊτθςθ : 
"Μα δάςκαλε, μπορείσ να μασ πεισ που κα μασ χρθςιμεφςει τοφτθ θ γνϊςθ που μασ 
προςφζρεισ ; " Τζτοιου είδουσ ερωτιςεισ ςτθν Αρχαία Ελλάδα ιταν πολφ ςπάνιεσ 
και ίςωσ κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν βζβθλεσ γιατί εκείνθ τθν εποχι τα 
μακθματικά ιταν  
αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ φιλοςοφίασ και το τελευταίο πράγμα που ηθτοφςαν ςε 
μια φιλοςοφικι ςυηιτθςθ ιταν να βρουν κάποια πρακτικι εφαρμογι των 
ςυμπεραςμάτων.  
Ωςτόςο ο μακθματικόσ δεν ζδειξε να εκπλιςςεται, οφτε φυςικά μάλωςε το μακθτι 
του. Οδιγθςε τουσ νεαροφσ ς' ζνα κοντινό μελίςςι και τουσ ζδειξε το ςχιμα τθσ 
κερικρασ ςε μια από τισ κυψζλεσ όταν οι μακθτζσ παρατιρθςαν το εξάγωνο ςχιμα 
τθσ ο μακθματικόσ τουσ είπε πωσ οι μζλιςςεσ γνωρίηουν να καταςκευάςουν 
κανονικά εξάγωνο και θ ίδια τουσ θ ηωι εξαρτάται από τοφτθ τθν ικανότθτα και άρα 
αν οι μζλιςςεσ χρθςιμοποιοφν τοφτο το ςχιμα, τότε κάποια χριςθ κα ζχει και γι' 
αυτοφσ.  

Στθ ςθμερινι εποχι ο δάςκαλοσ των μακθματικϊν, ωςτόςο, πρζπει να περιμζνει 
μια τζτοιου είδουσ ερϊτθςθ. Ηοφμε ς' ζνα κόςμο πρακτικϊν εφαρμογϊν και οι νζοι 
μακαίνουν ι τουλάχιςτον κζλουν να μάκουν εκείνεσ τισ γνϊςεισ που μποροφν να 
χρθςιμοποιοφν. 
Αυτό ςθμαίνει ότι κάκε τι χειροπιαςτό αποκτά αξία μζςα τουσ και όχι κάτι το 
αφθρθμζνο. Θ κατάρα του αφθρθμζνου ςυνοδεφει τα μακθματικά. 
Ωςτόςο τα πράγματα δεν είναι ζτςι. Τα μακθματικά βρίςκονται παντοφ γφρω μασ, 
μόνο που χρειάηεται κάποια προςπάκεια να τα ανακαλφψουμε. Αυτό ςυμβαίνει για 
τουσ εξισ κυρίωσ λόγουσ : 
 
Ο ρόλοσ των μακθματικϊν ςτο επιςτθμονικό ςτερζωμα ιταν ανζκακεν βοθκθτικόσ. 
Οι υπόλοιπεσ επιςτιμεσ χρθςιμοποιοφν τα μακθματικά για να λφςουν προβλιματα, 
με αποτζλεςμα θ προςφορά των μακθματικϊν να μθν τονίηεται ιδιαίτερα.  
Μερικά παραδείγματα για του λόγου το αλθκζσ. Οι Αρχαίοι Αιγφπτιοι δεν κα 
μποροφςαν να ξαναβροφν τα όρια των χωραφιϊν τουσ μετά από κάκε πλθμμφρα 
του Νείλου, αν δεν χρθςιμοποιοφςαν τθ γεωμετρία, οφτε κα μποροφςαν να κτίςουν 
τισ πυραμίδεσ, οφτε ποτζ ο Κολόμβοσ κα είχε ανακαλφψει τθν Αμερικι αν δεν 
χρθςιμοποιοφςε τριγωνομετρία για να διαβάςει τ' αςτζρια, οφτε ποτζ κα υπιρχε 
εναλλαςςόμενο ρεφμα χωρίσ μιγαδικοφσ αρικμοφσ, οφτε τα διαςτθμόπλοια κα 
είχαν φτάςει ςτον Άρθ αν προθγουμζνωσ δεν είχαν περιγραφεί λεπτομερϊσ οι 
τροχιζσ τουσ με μακθματικζσ εξιςϊςεισ. Οφτε φυςικά κα υπιρχαν υπολογιςτζσ αν 



δεν υπιρχε το δυαδικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ και θ Άλγεβρα Boole, οφτε οι γιατροί κα 
μποροφςαν να προβλζψουν μια πικανι καρδιακι προςβολι χωρίσ τθ κεωρία 
πικανοτιτων και τθ ςτατιςτικι (και πολλά ακόμα). 
 
Τα μακθματικά είναι μια επιςτιμθ που δεν δθμιουργεί πολφ φαςαρία γφρω τθσ. 
Δεν χρειάηεται εργαςτιρια και ακριβά μθχανιματα, οφτε πειραματόηωα, οφτε 
κοςτίηει πολφ θ ζρευνα. Χρειάηεται μόνο χαρτί, μολφβι, βιβλίο και ζνα ανκρϊπινο 
νου με αρκετι όρεξθ. Θ ςτενι ςφνδεςθ των μακθματικϊν με τθ φιλοςοφία (μόνο 
ςτα τζλθ του 18ου αιϊνα τα μακθματικά ωσ επιςτιμθ αποςπάςτθκαν εντελϊσ) 
ειδικά ςτα κεωρθτικά μακθματικά, πολλζσ φορζσ αφινει τον αναγνϊςτθ 
μακθματικϊν κεμάτων, άφωνο. 
 
Ζτςι οι μακθματικοί μποροφν να φτιάξουν αρικμοφσ ϊςτε 4 + 3 = 0 ι μποροφν να 
αποδείξουν το προφανζσ ι δθμιουργοφν επιφάνειεσ με μια μόνο όψθ ι κεωροφν 
εντελϊσ λογικό ζνασ δεκαδικόσ με άπειρα δεκαδικά ψθφία να αποτελεί το μικοσ 
ενόσ ευκφγραμμου τμιματοσ με αρχι και τζλοσ, θ επιφάνειεσ με άπειρο μικοσ να 
περικλείουν πεπεραςμζνο εμβαδόν (κεωρία των Fractals και του Χάουσ).  
Αυτό ωςτόςο το φαινομενικό παράλογο που κρφβουν τα μακθματικά αποτελεί τθν 
πραγματικι γοθτεία τουσ. Τοφτθ θ τελευταία διαπίςτωςθ δίνει μια άλλθ διάςταςθ 
ςτο πρόβλθμά μασ. Υπάρχει μεγάλθ πικανότθτα ζνασ μακθτισ όταν δεν 
αντιλαμβάνεται μια ακθματικι ζννοια να χρθςιμοποιεί τθν ερϊτθςθ "ποφ 
χρθςιμεφει αυτό κφριε (ι κυρία) ;" ςαν άλλοκι. Δθλαδι αν δεν πρόκειται να το 
χρθςιμοποιιςει γιατί να το κατανοιςει; Ωςτόςο δεν είναι ιδιαίτερα δφςκολο να 
πείςουμε τουσ μακθτζσ ότι τα μακθματικά βρίςκονται παντοφ, και ότι ςαν 
παγκόςμια γλϊςςα ςυμβάλλουν ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ του κόςμου που μασ 
περιβάλλει.  
 
Μερικά παραδείγματα πάντα υπάρχουν. Αυτό που πρζπει περιςςότερο να χωνζψει 
ο μακθτισ και ότι θ μεγαλφτερθ χρθςιμότθτα των μακθματικϊν είναι θ απαραίτθτθ 
βοικεια που προςφζρουν ςτο να κατανοιςει κάποιοσ τθ λειτουργία εκείνων των 
γνϊςεων τελικά που κα χρθςιμοποιιςει και που ίςωσ να μθν ζχουν καμία ςχζςθ με 
τθ ςυγκεκριμζνθ αφθρθμζνθ ζννοια από τθν οποία εκπορεφονται. 
Οι μακθτζσ οφτωσ ι άλλωσ πιςτεφουν ότι τα μακθματικά είναι ζνα ςκοτεινό 
δωμάτιο. 
Ο μακθματικόσ πρζπει να τουσ πείςει ότι ζνα ςκοτεινό δωμάτιο δεν ςθμαίνει 
απαραίτθτα ότι είναι και άδειο. 

 


