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Οι αριθµοί περνούν από πάνω µας

σαν θύελλες, σ’ όποιο σηµείο

του πλανήτη κι αν βρισκόµαστε.

Οδηγούµε µέσα σε χειµάρρους

αριθµών. Ακούµε αριθµούς µέσα από

τ’ ακουστικά µας. Και στους καρπούς

µας φοράµε µεταβαλλόµενους

αριθµούς.

πριν από την αρχή

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1
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ixπριν από την αρχή

Ζούµε µε αριθµούς, µιλάµε µε αριθµούς, δια-
σκεδάζουµε βλέποντας αριθµούς. Οι αριθµοί
κυβερνούν τη ζωή µας, µας ξυπνούν, µας λέ-
νε πού να πάµε, πώς να φτάσουµε και πότε
να φύγουµε. Οι αριθµοί κρίνουν τα πάντα,
αξιολογούν και συγκρίνουν µε κύρος και
αµεροληψία. Όµως καµιά φορά οι αριθµοί
ψεύδονται, τυχαίνει να λένε τα πάντα εκτός
από την αλήθεια. Οι αριθµοί µπορούν να σώ-
σουν τη ζωή µας, η αγάπη µας όµως για τους
λάθος αριθµούς µπορεί να είναι και η κατα-
στροφή µας. Οι αριθµοί µπορούν να είναι φί-
λοι µας, οδηγοί µας, το γούρι µας. Μπορούν
όµως και να µας σκοτώσουν. Είστε φτιαγµέ-
νοι από αριθµούς· κι εγώ το ίδιο.

Πριν από χιλιάδες χρόνια, όταν δεν υπήρ-
χε διαφορά ανάµεσα στην επιστήµη και τη
θρησκεία, οι αριθµοί έµοιαζαν να κατέχουν
το κλειδί για την κατανόηση του σύµπαντος.
Μπορεί να µην τους είδαµε να κατρακυλούν
µπροστά στα µάτια µας όπως στις σκηνές
της ταινίας Μάτριξ, κάποιοι όµως σηµαντικοί
αριθµοί εντοπίστηκαν να κάνουν επανειληµ-
µένες εµφανίσεις µε διαφορετικές µορφές
κατά τρόπο που δεν µπορούσε να είναι συ-
µπτωµατικός. Οι ίδιες αναλογίες εµφανίζο-
νταν ξανά και ξανά στη φύση· για παράδειγ-
µα, ανάµεσα στο λόγο της περιµέτρου προς
τη διάµετρο του κύκλου και στην καµπυλότη-
τα ενός κοχυλιού. Τα ίδια γεωµετρικά σχή-
µατα και οι ενσωµατωµένοι σ’ αυτά αριθµοί

ανακαλύπτονταν διαρκώς στα πιο απίθανα
µέρη· για παράδειγµα, στη διάταξη των πλα-
νητών του ηλιακού µας συστήµατος. Ακόµα
και ένα µέγεθος τόσο απίθανο όσο η ταχύτη-
τα –η ταχύτητα του φωτός, για παράδειγµα–
έµοιαζε να βρίσκεται στην καρδιά της δοµής
του ηλιακού µας συστήµατος. Εκείνο τον
καιρό, ήταν ευρύτατα διαδεδοµένη η άποψη
ότι αυτοί οι αριθµοί έδειχναν προς τον µυ-
στηριώδη λανθάνοντα θεϊκό σχεδιασµό. Η
κατανόηση αυτών των αριθµών θα ισοδυνα-
µούσε µε την ανάγνωση των θεϊκών µηνυµά-
των που ήταν γραµµένα στην υφή του σύ-
µπαντος. Οι πρωτοπόροι ερευνητές που τόλ-
µησαν να εξερευνήσουν τις αχαρτογράφη-
τες περιοχές των αριθµών, αυτό που µελε-
τούσαν ήταν η ουσία του κόσµου. Εντόπιζαν
τις λεπτοµέρειες της ζωής, του σύµπαντος,
των πάντων. Οι λύσεις τους δεν ήταν µεµο-
νωµένοι αριθµοί, αλλά συλλογές ολόκληρες
σηµαντικών αριθµών και εργαλείων για τη
διαχείριση αυτών των αριθµών.

Σήµερα η επιστήµη έχει πάρει τα ηνία από
τη θρησκεία. Εξακολουθούµε να πιστεύουµε
ότι το σύµπαν µας συνδέεται µε αριθµούς
που έχουν τεράστια σηµασία. Γνωρίζουµε
τώρα ότι υπάρχουν πρότυπα ορατά στο περί-
πλοκο υφαντό που αποτελεί τη βάση του κό-
σµου µας. Κάποια πρότυπα στο υφαντό απο-
τελούνται από χοντρά νήµατα που εντυπώ-
νονται άµεσα στο µάτι: αριθµοί σαν το π, το e
και το θ. Κάποιοι άλλοι αποτελούν τον κύριο
όγκο του υλικού: το 0, το 1, το 2, το 3, το √2.
Άλλοι, όπως το 10 και το 13, µοιάζουν σαν
τυχαίοι λεκέδες πάνω στο υφαντό. Άλλοι
αριθµοί και έννοιες, όπως το c και το ∞, µας
υποδεικνύουν το σχήµα και το µέγεθος του
υφαντού. Κάποιοι άλλoι, όπως το i, µοιάζουν
µε ανεπαίσθητες ζάρες περιπλοκότητας που
υπάρχουν σκόρπιες στο ύφασµα.

Αυτοί που εξερευνούν τις θεµελιώδεις
αλήθειες της φύσης είναι σήµερα γνωστοί ως
µαθηµατικοί, αστρονόµοι, φυσικοί. Όπως

ΑΡΧΗ
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x πριν από την αρχή

νές. Ανακαλύψαµε τους αριθµούς που συν-
δέονται µε τα αλληλεπιδρώντα κύµατα κι
έτσι κατανοήσαµε τη µουσική, τις αιωρήσεις
του εκκρεµούς, τις παράξενες ιδιότητες του
φωτός. Μάθαµε πώς οι αριθµοί περιγράφουν
τη θέση, την ταχύτητα και την επιτάχυνση κι
έτσι καταλάβαµε την κίνηση των πλανητών
αλλά και τις ιδιότητες του δικού µας πλανή-
τη. Είδαµε πώς οι αριθµοί προσδιορίζουν το
χρόνο, το χώρο και τα διάφορα µεγέθη του
απείρου κι έτσι µπορέσαµε να κατανοήσου-
µε πώς µεταβάλλεται η ροή του χρόνου και
πώς δηµιουργήθηκε το σύµπαν µας. Σήµερα
συνεχίζουµε να ερευνούµε τους αριθµούς
που επηρεάζουν τα υποατοµικά σωµατίδια κι
αυτούς που βρίσκονται πίσω από περίπλοκα
συστήµατα όπως είναι η οικονοµία, η κοινω-
νία ή η συνείδηση. Πρόκειται για αξιοσηµείω-
τα επιτεύγµατα που δηµιούργησαν έναν σύγ-
χρονο κόσµο µε τηλέφωνα, αυτοκίνητα, µου-
σική, υπολογιστές και αεροπλάνα. Οι αριθµοί
βρίσκονται πίσω από κάθε συσκευή που χρη-
σιµοποιούµε, µέσα στο φαγητό που τρώµε,
στη δουλειά που κάνουµε. Ολόκληρος ο τρό-
πος ζωής µας διαµορφώνεται από την κατα-
νόηση των αριθµών.

Αυτό το βιβλίο αναφέρεται στους εξε-
ρευνητές των αριθµών και τους δηµιουργούς
των µαθηµατικών. Τα κίνητρα και οι πεποιθή-
σεις αυτών των εκκεντρικών χαρακτήρων εί-
ναι συχνά εντυπωσιακά. Ωστόσο πιο εντυ-
πωσιακοί και από αυτούς που τους ανακάλυ-
ψαν είναι οι ίδιοι οι αριθµοί.

Κάποτε ο Άλµπερτ Αϊνστάιν είπε: «Υπάρ-
χουν δυο τρόποι να ζήσει κανείς. Ο ένας είναι
πιστεύοντας ότι τίποτα δεν είναι θαύµα κι ο
άλλος πιστεύοντας πως όλα είναι θαύµατα».
Οι αριθµοί δεν µας στερούν το δικαίωµα να
θαυµάζουµε τον κόσµο. Μας το ενισχύουν.

Όπως θα ανακαλύψετε σύντοµα, οι αριθ-
µοί είναι θαυµατουργοί.

όµως κι αν τους ονοµάσουµε, αυτοί οι άνθρω-
ποι υπήρξαν (και εξακολουθούν να είναι)
εξερευνητές. ∆εν ύφαναν αυτοί το υφαντό
που εξερεύνησαν. ∆εν επινόησαν τους αριθ-
µούς ή τις µαθηµατικές έννοιες µε τον τρόπο
που ο µυθιστοριογράφος επινοεί µια ιστορία.
Αναζήτησαν την αλήθεια και προσπάθησαν
να την ερµηνεύσουν, επινοώντας νέους
αριθµητικούς κώδικες µόνο και µόνο για να
µπορέσουν να καταγράψουν τις ανακαλύ-
ψεις τους. Κάποιοι διεξήγαγαν αυτή την
έρευνα για την επιστήµη, κάποιοι για τη θρη-
σκεία, κάποιοι για τη διασηµότητα.

Οι εξερευνητές που θα µελετήσουµε σε
αυτό το βιβλίο υπήρξαν ευφυείς, κάποιοι µά-
λιστα χαρακτηρίστηκαν ως ιδιοφυΐες – ήταν
όµως κι αυτοί άνθρωποι. Η ζωή τους υπήρξε
περίπλοκη· γνώρισαν αντιπαραθέσεις, απο-
τυχίες και θριάµβους. Ο Γαλιλαίος ήταν απο-
τυχών φοιτητής της ιατρικής. Ο Νεύτων
απείλησε να κάψει το σπίτι των γονιών του.
Ο Μπερνούλι έκλεψε το έργο του γιου του.
Ο Πασκάλ ήταν καβγατζής και ο Αϊνστάιν εί-
χε ένα εξώγαµο. Κάποιοι δολοφονήθηκαν
εξαιτίας των αριθµών. Άλλοι τρελάθηκαν. Αν
τους κλείναµε όλους µαζί σ’ ένα δωµάτιο, θα
µας ξεκούφαιναν µε τις φωνές τους. Όλοι
τους όµως κατανοούσαν τους αριθµούς µε
τρόπο που τους καθιστούσε ξεχωριστούς.
Ήρθαν από τις τέσσερις άκριες του κόσµου, κι
όµως η γλώσσα τους ήταν οικουµενική. Κι όσο
οι ερµηνείες που έδιναν βελτιώνονταν, το ίδιο
συνέβαινε και µε τη γλώσσα των αριθµών.

Αυτοί οι ιδιόµορφοι πιονιέροι µάς δίδα-
ξαν πώς οι αριθµοί δηµιουργούν σχήµατα,
γωνίες και σχέσεις, δίνοντάς µας τη δυνατό-
τητα να µετρήσουµε τη γη, να σχεδιάσουµε
και να κατασκευάσουµε περίπλοκες µηχα-

001-011GR.qxd:book of numbers.qxd  25-05-10  15:45  ������ 10


