
Μέσα από το Παράθυρο του Ευκλείδη, ο Leonard Mlodinow µάς ταξιδεύει µε
τρόπο απολαυστικό διαµέσου πέντε επαναστάσεων στη γεωµετρία —από την
έννοια των παράλληλων ευθειών µέχρι τις τελευταίες ιδέες για τον υπερχώ-
ρο. Εδώ έχουµε µια εντελώς νέα, φρέσκια, εναλλακτική ιστορία των µαθηµα-
τικών, η οποία αποκαλύπτει πώς απλά ερωτήµατα σχετικά µε το χώρο, τα
οποία θα µπορούσε να θέσει ο οποιοσδήποτε, υπήρξαν η κρυφή κινητήρια
δύναµη για τα υψηλότερα επιτεύγµατα της επιστήµης και της τεχνολογίας.

Βασισµένο στην εκτεταµένη ιστορική έρευνα τού Mlodinow, στις µελέτες
του δίπλα σε συναδέλφους (όπως ο Richard Feynman και ο Kip Thorne) και
σε συνεντεύξεις µε εξέχοντες φυσικούς και µαθηµατικούς (όπως ο Murray
Gell-Mann, ο Edward Witten και ο Brian Greene), το Παράθυρο του Ευκλείδη
είναι ένα εξαιρετικό µείγµα αυστηρής, έγκυρης έρευνας και προσιτής, ευχά-
ριστης αφήγησης, το οποίο συνιστά ένα εκπληκτικά πρωτότυπο επιχείρηµα
υπέρ της προτεραιότητας της γεωµετρίας.

Για όσους κοιτάξουν µέσα από το Παράθυρο του Ευκλείδη, κανένας χώ-
ρος, κανένα πράγµα και κανένας χρόνος δεν θα είναι πλέον ο ίδιος.

«Η πορεία της επιστήµης είναι εκείνη που χάραξαν οι έλληνες γεωµέτρες
µε εργαλείο τους τα µαθηµατικά. Από τους αρχαίους Έλληνες και µετά, τα

µαθηµατικά βρίσκονται στην καρδιά της επιστήµης και η γεωµετρία στην
καρδιά των µαθηµατικών. Μέσα από το «παράθυρο» του Ευκλείδη έχουµε
ανακαλύψει πολλά, εκείνος ωστόσο δεν µπορούσε να φανταστεί πού θα µας
οδηγούσαν. Το να γνωρίσουµε τα άστρα, να φανταστούµε το άτοµο και να
αρχίσουµε να κατανοούµε πώς αυτά τα κοµµάτια τού παζλ ταιριάζουν στο
κοσµικό σχέδιο, αποτελεί για το είδος µας µια ιδιαίτερη ευχαρίστηση, ίσως
την υπέρτατη. [...]

»Η έρευνά µας για βαθύτερες αλήθειες συνεχίζεται. Οφείλουµε ευγνω-
µοσύνη στον Ευκλείδη και στις µεγαλοφυΐες που ακολούθησαν, στον Καρ-
τέσιο, τον Gauss, τον Αϊνστάιν και —ίσως, ο χρόνος θα δείξει— στον
Witten, καθώς και σε όλους εκείνους πάνω στους ώµους των οποίων αυτοί
στάθηκαν. Εκείνοι δοκίµασαν τη χαρά της ανακάλυψης. Σε εµάς τους υπό-
λοιπους πρόσφεραν µια εξίσου σηµαντική χαρά, τη χαρά της κατανόησης.»
—Από τον Επίλογο του βιβλίου

« Ίσως δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος προετοιµασίας για τα επιστηµονικά
άλµατα του αύριο από την εκµάθηση της γλώσσας της γεωµετρίας και το
Παράθυρο του Ευκλείδη κάνει αυτό το έργο ζωντανό και διασκεδαστικό.»
—Βrian Greene, Πανεπιστήµιο Columbia

Ο Leonard Mlodinow διετέλεσε µέλος του διδακτικού προσωπικού του Ιν-
στιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας (Caltech) πριν µετακοµίσει στο Χό-
λιγουντ όπου έγινε σεναριογράφος πολλών τηλεοπτικών εκποµπών, από το
Star Trek: The Next Generation µέχρι το Night Court. Έχει επίσης αναπτύξει
πολλά ευρέως διαδεδοµένα και βραβευµένα εκπαιδευτικά CD-ROM και έχει
δώσει διαλέξεις τεχνικού και γενικού περιεχοµένου σε δέκα χώρες. Τώρα εί-
ναι αντιπρόεδρος, υπεύθυνος για τις αναδυόµενες τεχνολογίες και την έρευ-
να και ανάπτυξη, στην εταιρεία Scholastic Inc. Ζει στη Νέα Υόρκη.
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