Τα Αλθκινά Μακθματικά
Ποιϊν, άραγε επιςτθμόνων θ ςυμβολι είναι περιςςότερο αποφαςιςτικι;
Ανόθτθ ερϊτθςθ.
Τι κεωρείτε πιο ςθμαντικό:
Τθν καρδιά ςασ, τουσ πνεφμονζσ ςασ ι το μυαλό ςασ;
Ζνα μόνο από αυτά αν λείψει, πεκαίνουμε. Ο ςυνδυαςμόσ είναι που μετράει.
Οι άνκρωποι που βρίςκονται ζξω από τα μακθματικά, ςυνικωσ τα κατακρίνουν για
ζλλειψθ επαφισ με τθν πραγματικότθτα.
Η ιςτορία ζδειξε ότι αυτζσ οι επικρίςεισ είναι άςτοχεσ. Είναι ςαν να επικρίνουμε
ζνα πνεφμονα, επειδι δεν αποτελεί αντλία για τθν κυκλοφορία του αίματοσ.
Η επιςτιμθ είναι ζνα πολφπλοκο, αλλθλοεξαρτϊμενο οικοδόμθμα.
Οι ιδζεσ μπορεί να προζρχονται απ’ οπουδιποτε.
Μια καλι ιδζα είναι ςαν μεταδοτικι αςκζνεια: εξαπλϊνεται.
Κανείσ δεν μπορεί να προβλζψει που κα οδθγιςει, κανείσ δεν μπορεί να τθν
περιορίςει μζςα ςε προδιαγραμμζνα πλαίςια.
Οι ιδζεσ δεν ςυνοδεφονται από ταμπζλεσ.
Δυςτυχϊσ, πολφσ κόςμοσ υποκζτει ςιωπθρά πωσ οι ταμπζλεσ υπάρχουν.
Το να επικρίνουμε τα μακθματικά για το αφθρθμζνο τουσ περιεχόμενο ςθμαίνει ότι
δεν ζχουμε καταλάβει κακόλου το ηιτθμα. Η αφαίρεςθ είναι αυτι που κάνει τα
μακθματικά να λειτουργοφν αποτελεςματικά. Αν επικεντρϊςετε το ενδιαφζρον ςε
μια πολφ περιοριςμζνθ εφαρμογι μιασ μακθματικισ ιδζασ, κα ςτεριςετε τον
μακθματικό από τα ςθμαντικότερα εργαλεία του: αναλογία, γενικότθτα, και
απλότθτα. Τα μακθματικά είναι το κεμελιϊδεσ μζςον για τθν εξζλιξθ τθσ
τεχνολογίασ. Μια μακθματικι μζκοδοσ που επινοικθκε για να μελετιςει το χάοσ ςε
ςτροβιλϊδεισ ροζσ εφαρμόηεται εξίςου αποτελεςματικά ςτισ επιδθμίεσ τθσ ιλαράσ.
Ωςτόςο, θ ανάπτυξθ τθσ τεχνολογίασ απαιτεί περιςςότερα από όςα θ ίδια θ
τεχνολογία. Κάποιοσ πρζπει να τθν "αναπτφξει". Ακόμθ και αν ενκαρρφνουμε τουσ
μακθματικοφσ να ςυνεχίςουν να κάνουν αυτό που κάνουν, ακόμθ κι αν ο ζξω
κόςμοσ δεν καταλαβαίνει λζξθ, κα παραμείνουν απλά ζνα είδοσ τζχνθσ.

Εκτόσ αν οριςμζνοι προκυμοποιθκοφν να αναλάβουν τθν προςπάκεια να τα
εφαρμόςουν ςε προβλιματα ζξω από τα μακθματικά. Η ιςτορία είναι γεμάτθ από
τζτοιουσ ανκρϊπουσ. Προζρχονται από όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ φυςικι,
βιολογία, μθχανικι, χθμεία, φυςιολογία, αςτρονομία, όπωσ και από τα μακθματικά.
Είναι οι αλθκινοί «μακθματικοί των εφαρμοςμζνων μακθματικϊν» και κάνουν
αυτό που τουσ υπαγορεφει αυτι θ φράςθ.

« Παίρνουν τα μακθματικά......και τα εφαρμόηουν».

Ο Μπζρτραντ Ράςελ ζγραψε:
Τα μακθματικά αν αντιμετωπιςκοφν ςωςτά, περιζχουν όχι μόνον αλικεια, αλλά
υπζρτατθ ομορφιά. Μια ομορφιά ψυχρι και λιτι, όπωσ αυτισ τθσ γλυπτικισ, χωρίσ
να αςκοφν γοθτεία ςε κανζνα από τα πιο αδφναμα μζρθ τθσ φφςθσ μασ, χωρίσ τα
εκπλθκτικά ςτολίδια τθσ ηωγραφικισ ι τθσ μουςικισ, αλλά παρ’ όλα αυτά,
ανυπζρβλθτα, αγνά και ικανά για μια αυςτθρι τελειότθτα τζτοια που μόνο θ
μεγαλφτερθ τζχνθ μπορεί να παρουςιάςει.

