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Οι	μόνοι	αριθμοί	σ’	αυτό	το	βιβλίο	είναι	οι	αριθμοί	των	σελίδων	
Μια	εικονογραφημένη	περιήγηση	στις	δομές	και	τα	μοτίβα	που	ονομάζουμε	«μαθηματικά»		
	
«Ένα	 κεφάτο,	 χαλαρό	 και	 γοητευτικό	 ταξίδι	 στον	 κόσμο	 των	 μαθηματικών	 και	 τη	 σχέση	 του	 με	 τον	 κόσμο	 των	
ανθρώπων	 –	 κι	 ούτε	 ένας	 αριθμός	 στον	 ορίζοντα!	 Θα	 έπρεπε	 όλοι	 να	 διαβάσουν	 αυτό	 το	 απολαυστικό	 βιβλίο.	
Ακόμα	 και	 οι	 μαθηματικοί.»	 —Ian	 Stewart,	 καθηγητής	 μαθηματικών,	 Πανεπιστήμιο	 Warwick,	 συγγραφέας	 του	
Παίζει	ο	Θεός	ζάρια;	
	
«Αν	 σας	 κίνησαν	 ποτέ	 την	 περιέργεια	 οι	 θαυμαστές	 ιδέες	 και	 έννοιες	 που	 κρύβονται	 πίσω	 από	 τα	 μοντέρνα	
μαθηματικά,	αλλά	φοβόσασταν	να	κάνετε	την	αρχή,	αυτό	το	βιβλίο	είναι	για	σας.	Ο	Μάιλο	Μπέκμαν	μάς	εισάγει	
πρόσχαρα	 σε	 ανοίκειες	 έννοιες	 και	 	 ιδέες	 που	 εξηγούν	 γιατί	 τα	 σύγχρονα	 μαθηματικά	 αποτελούν	 έναν	 τόσο	
συναρπαστικό	 και	πρόσφορο	κλάδο	 της	ανθρώπινης	σκέψης.»	—Graham	Farmelo,	 συγγραφέας	 του	The	Universe	
Speaks	in	Numbers	και	επιμελητής	του	Οι	μεγάλες	εξισώσεις	του	εικοστού	αιώνα	
	
«Τα	μαθηματικά	είναι	παιγνιώδη,	απρόβλεπτα	και	μαγευτικά,	συχνά	όμως	αυτές	οι	 ιδιότητες	χάνονται	πίσω	από	
τρομακτικές	εξισώσεις	και	φορμαλισμούς.	Ο	Μάιλο	Μπέκμαν	τα	βγάζει	στον	αέρα	για	να	τα	μοιραστούν	όλοι.»	—
Sean	Carroll,	συγγραφέας	του	Something	Deeply	Hidden:	Quantum	Worlds	and	the	Emergence	of	Spacetime	
	
«Με	 χάρη,	 ασίγαστο	 ενθουσιασμό	 κι	 ένα	 σωρό	 σκίτσα,	 το	 βιβλίο	 παρασύρει	 τον	 αναγνώστη	 στους	 κήπους	 των	
ανώτερων	 μαθηματικών.»	 —Jordan	 Ellenberg,	 καθηγητής	 μαθηματικών,	 Πανεπιστήμιο	 Wisconsin-Madison,	
συγγραφέας	του	Πώς	να	μην	κάνετε	λάθος	
	
Το	 βιβλίο	 αυτό	 είναι	 ένας	 πρωτότυπος,	 ζωντανός,	 διαδραστικός	 οδηγός	 στους	 τρεις	 βασικούς	 κλάδους	 των	
θεωρητικών	 μαθηματικών	 –τοπολογία,	 ανάλυση	 και	 άλγεβρα–	 που	 αποδεικνύονται	 εντυπωσιακά	 κατανοητοί.	
Ανατρέπει	 τη	 συμβατική	 προσέγγιση	 στα	 μαθηματικά	 ενθαρρύνοντας	 τον	 καθένα	 να	 σκεφτεί	 δημιουργικά	 γύρω	
από	 το	σχήμα	και	 τη	διάσταση,	 το	άπειρο	 και	 το	απειροστό,	 τις	συμμετρίες,	 τις	αποδείξεις	 και	 τον	 τρόπο	με	 τον	
οποίο	 συνταιριάζονται	 όλες	 αυτές	 οι	 έννοιες.	 Στους	 αναγνώστες	 προσφέρεται	 έτσι	 μια	 ελεύθερη	 περιδιάβαση	
ανάμεσα	στις	αμίμητες	απολαύσεις	και	τα	άλυτα	μυστήρια	αυτού	του	τόσο	σημαντικού	γνωστικού	αντικειμένου.	
Όπως	 με	 την	 κλασική	αλληγορία	 Flatland,	 που	 κυκλοφόρησε	 για	 πρώτη	φορά	πριν	 από	 έναν	 αιώνα,	 ή	 το	Godel,	
Escher,	 Bach	 του	 Ντάγκλας	 Χόφσταντερ,	 πριν	 από	 σαράντα	 χρόνια,	 δεν	 έχει	 υπάρξει	 βιβλίο	 παρόμοιο	 με	 το	
Μαθηματικά	χωρίς	αριθμούς.	Ένα	σωρό	εκλαϊκευτικά	αναγνώσματα	ασχολήθηκαν	με	αριθμούς	όπως	το	π,	το	μηδέν	
ή	το	άπειρο.	Αυτό	το	βιβλίο	πηγαίνει	πολύ	πιο	πέρα	θέτοντας	ερωτήματα	όπως:	Πόσα	σχήματα	υπάρχουν;	Υπάρχει	
κάτι	 πιο	 μεγάλο	 από	 το	 άπειρο;	 Άραγε	 είναι	 τα	 μαθηματικά	 κάτι	 αληθινό;	 Παιδί-θαύμα	 στον	 τομέα,	 ο	 Μάιλο	



	

Μπέκμαν	εξηγεί	γιατί	τα	μαθηματικά	είναι	κατά	κύριο	λόγο	αναγνώριση	μοτίβων	και	πώς	μας	εκπλήσσουν	διαρκώς	
αναδεικνύοντας	απροσδόκητες	και	χρήσιμες	διασυνδέσεις	με	τον	πραγματικό	κόσμο.	
	
	
Ο	Milo	Beckman	 	εθίστηκε	στα	μαθηματικά	σε	πολύ	νεαρή	ηλικία.	Γεννημένος	στο	Μανχάταν	το	1995,	άρχισε	να	
παρακολουθεί	 μαθηματικά	 στο	 Stuyvesant	 High	 School	 σε	 ηλικία	 οκτώ	 ετών,	 έγινε	 αρχηγός	 της	 μαθηματικής	
ομάδας	της	πόλης	της	Νέας	Υόρκης	στα	δεκατρία	του	και	ολοκλήρωσε	τις	σπουδές	του	στα	μαθηματικά	στα	δεκάξι,	
ως	δευτεροετής	στο	Χάρβαρντ.	Οι	διάφορες	εργασίες	και	η	ανεξάρτητη	έρευνά	του	παρουσιάστηκαν	στα	έντυπα	
The	New	 York	 Times,	 FiveThirtyEight,	Good	Morning	America,	 Salon,	 The	Huffington	 Post,	 The	 Chronicle	 of	Higher	
Education,	Business	Insider	,	The	Boston	Globe	,	Gothamist	,	The	Economist	και	αλλού.	Εργάστηκε	για	τρεις	εταιρείες	
τεχνολογίας,	δύο	τράπεζες	κι	έναν	γερουσιαστή	των	ΗΠΑ	πριν	αποσυρθεί,	σε	ηλικία	δεκαεννέα	ετών,	για	να	διδάξει	
μαθηματικά	 στη	 Νέα	 Υόρκη,	 την	 Κίνα	 και	 τη	 Βραζιλία,	 να	 μελετήσει	 τις	 φιλοσοφικές	 βάσεις	 της	 φυσικής	 στο	
Κολούμπια	με	την	καθοδήγηση,	μεταξύ	άλλων,	του	Brian	Greene,	και	να	εργαστεί	πάνω	σε	αυτό	το	βιβλίο.	


