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ΑΜΛΕΤ

Τα μαθηματικά μπορεί καμιά φορά να σε μπερ-

δεύουν. Όλα αυτά τα σύμβολα και τα γράμματα 

μοιάζουν γραμμένα σε διαφορετική γλώσσα – και 

πράγματι έτσι είναι. Τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ είναι η 

γλώσσα του Σύμπαντος. Οι αριθμοί είναι σαν τα 

γράμματα, τα συν και τα πλην είναι σαν τις τελείες 

και τα κόμματα, και οι εξισώσεις είναι σαν τις προ-

τάσεις. Οι σπουδαιότεροι ποιητές και συγγραφείς 

βιβλίων και θεατρικών έργων φωτίζουν τον κόσμο 

βάζοντας τις λέξεις σε όμορφη σειρά. Όσον όμως 

αφορά τα μαθηματικά, το Σύμπαν είναι ακόμα κα-

λύτερος συγγραφέας και από τον Σαίξπηρ. Κανέ-

νας δεν μπορεί να συναγωνιστεί τη Φύση.



Κάθε στιγμή τής κάθε μέρας σου, τα πάντα γύρω σου 

σφύζουν από μαθηματικά. Η γλώσσα του Σύμπαντος 

κρύβεται σε κάθε σπόρο, εκτελείται με κάθε κλικ 

στον υπολογιστή και φουσκώνει με κάθε ανάσα. Οι 

αριθμοί, τα σύμβολα και οι εξισώσεις είναι ο αόρατος 

μηχανισμός που κάνει τα πάντα γύρω σου να χτυπούν 

σαν αθέατο ρολόι.

Τα μαθηματικά είναι η πιο κατανοητή γλώσ-

σα του κόσμου. Δεν έχει σημασία αν μιλάς 

κινεζικά, ισπανικά, ελληνικά ή σουαχίλι, η 

γλώσσα των μαθηματικών είναι παγκόσμια. 

Μάθε την και σύντομα θα δεις το Σύμπαν 

να σου αποκαλύπτεται όπως ποτέ στο πα-

ρελθόν.
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