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ΑΠΕΙΡΟ
 Στα μαθηματικά χρησιμοποιούμε συχνά τη λέξη “άπειρο” ή το σύμβολο ∞, αλλά 
δεν υπάρχει πουθενά ορισμός αυτού του όρου. Τι εννοούμε, λοιπόν, με τον όρο 
“άπειρο” ή το σύμβολο ∞;

 Πρώτα απόλα ας τονίσουμε ότι το “άπειρο” δεν είναι αριθμός οποιουδήποτε 
είδους. Δεύτερο, ο προσεκτικός φοιτητής μπορεί εύκολα να παρατηρήσει ότι ο όρος 
“άπειρο” ή το σύμβολο ∞ εμφανίζονται πάντα μέσα σε μια φράση και μόνο σε αυτή 
τη φράση δίνεται μια ακριβής σημασία. Για παράδειγμα, λέμε ότι “το x βρίσκεται 
στο διάστημα [a, ∞)” και εννοούμε ότι το x είναι ένας οποιοσδήποτε πραγματικός 
αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος του a. Όμοια, λέμε “ το x τείνει στο άπειρο” ή γράφουμε 
“limx = ∞” και εννοούμε ότι το x γίνεται μεγαλύτερο από κάθε δεδομένο αριθμό. 
Από αυτές τις παρατηρήσεις συμπεραίνουμε ότι πρέπει να κοιτάμε πάντα τη σημα-
σία ολόκληρης της φράσης και να μην απομονώνουμε τη λέξη “άπειρο”. Κάθε χρήση 
του “απείρου” μόνου ή σε φράση που δεν έχει οριστεί δεν έχει νόημα.

 Επειδή το “άπειρο” δεν είναι αριθμός, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, 
όταν το χρησιμοποιούμε σε υπολογισμούς. Για παράδειγμα, μπορούμε να γράψουμε 
3 + ∞ = ∞, εννοώντας ότι το 3 προστιθέμενο σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό δίνει επί-
σης έναν πολύ μεγάλο αριθμό. Αλλά δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε το ∞ από τα δύο 
μέλη της εξίσωσης και να συμπεράνουμε ότι 3 = 0. Όμοια, μπορούμε να γράψουμε 
1/∞ = 0, εννοώντας ότι η διαίρεση του 1 με έναν πολύ μεγάλο αριθμό θα δώσει 
έναν πολύ μικρό αριθμό. Άλλες περιπτώσεις όπου το “άπειρο” μπορεί να εμφανιστεί 
και στις οποίες μπορεί να δοθεί κάποιο νόημα (κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις) 
περιλαμβάνουν τις ακόλουθες:  (1, ∞ ),  (−∞, ∞),  ∞ − ∞,  ∞0,  0∞,  ∞/∞, κ.ά.

 Επίσης πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με εκφράσεις όπως οι 0/0 και 1/0. 
Όπως εξηγείται στο πρόβλημα 2 του ΑΜ, το 0/0 δεν αντιπροσωπεύει ένα συγκε-
κριμένο αριθμό, επειδή οποιοσδήποτε αριθμός αν πολλαπλασιαστεί επί 0 δίνει 0. 
Από την άλλη μεριά, το 1/0 δεν μπορεί να αντιπροσωπεύει έναν αριθμό, επειδή δεν 
υπάρχει αριθμός που πολλαπλασιαζόμενος επί 0 δίνει 1.

 Τέλος, πρέπει να προσέχουμε μια πολύ επικίνδυνη περίπτωση: να κάνουμε σε 
κάποιο αλγεβρικό υπολογισμό κάτι που δεν επιτρέπεται από τις τιμές των συμβόλων 
(που πιθανώς δε γνωρίζουμε εκείνη τη στιγμή). Για παράδειγμα, αν διαιρέσουμε το 
1 δια x − 2 και αργότερα αποδειχθεί ότι x = 2, τότε όλος ο υπολογισμός δεν ισχύει.

 Ας σημειωθεί ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που δε σχετίζονται με το 
“άπειρο”, αλλά χρειάζονται προσοχή, όπως η εξαγωγή μιας τετραγωνικής ρίζας, 
κ.ά. Συνοψίζοντας τονίζουμε ότι κάθε πράξη που γίνεται πρέπει να είναι σαφώς 
αποδεκτή και να έχει νόημα.
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 Ακόμα και έξω από την επιστήμη, όπως στη λογοτεχνία και τη φιλοσοφία, το 
“άπειρο” είναι μία περίεργη λέξη. Έχουμε έννοιες όπως η συμπόνια, η φαντασία, 
η αγάπη, το μίσος, κ.ά., που δεν έχουν έναν ακριβή επιστημονικό ορισμό, αλλά 
η σημασία τους μπορεί τουλάχιστον να περιγραφεί. Το “άπειρο” δεν έχει ούτε 
περιγραφή. Αντίθετα, φαίνεται ότι η σημασία ενός τέτοιου όρου βρίσκεται έξω από 
το σύνολο των εννοιών που ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει.

 Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε δύο περιπτώσεις. Πρώτο, ας εξετάσουμε ένα 
απλό Ευκλείδειο δισδιάστατο επίπεδο, το οποίο χρησιμοποιούμε στη στοιχειώδη 
γεωμετρία. Μια ευθεία γραμμή εκτείνεται μέχρι το “άπειρο”. Μιλάμε για το “άπει-
ρο” σαν να ήταν ένα μέρος όπου μπορούμε να πάμε. Αλλά μπορούμε να πάμε; Και 
πόσο χρόνο θα χρειαστούμε; Σε τρεις διαστάσεις είναι ο χώρος “άπειρος”; Και ο 
χρόνος; Βέβαια, η θεωρία του Big Bang δεν ακυρώνει αυτή την ερώτηση. Και με 
το περιεχόμενο του σύμπαντος; Γνωρίζουμε, π.χ., ότι ο αριθμός των πρωτονίων στο 
σύμπαν είναι πεπερασμένος, κι όμως μερικές φορές τον παίρνουμε “άπειρο”.

 Δεύτερο, ας δούμε ένα παράδειγμα από τα μαθηματικά. Το άθροισμα

1 1 1 11 2 3 4 n+ + + + +

έχει μια ορισμένη τιμή για κάθε n. Επίσης γνωρίζουμε ότι αν το n είναι αρκετά 
μεγάλο, αυτό το άθροισμα μπορεί να υπερβεί κάθε δεδομένο αριθμό N. Αλλά στην 
πράξη τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Το άθροισμα αυξάνει τόσο αργά με το n, 
που για να περάσει το 50 πρέπει να κάνουμε 0.5 × 1022 προσθέσεις, δηλ. να χρησι-
μοποιήσουμε έναν υπερυπολογιστή για 200000 years! Τι σημασία έχει, λοιπόν, 
μια τέτοια διεργασία; Μπορούμε να δώσουμε μια μαθηματική σημασία σε αυτό, 
αλλά κάτι που προβλέπουμε να συμβεί στη φύση μετά το θάνατο του σύμπαντος 
δε φαίνεται να έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Ή μήπως η ανάγκη χρήσης του όρου 
“άπειρο” οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο έχουμε χτίσει τα μαθηματικά;

 Όλοι οι προηγούμενοι διαλογισμοί δείχνουν ότι υπάρχουν περιορισμοί στο τι 
μπορούμε να κατανοήσουμε ως άνθρωποι και αυτή είναι μια ιδιότητα του είδους 
μας. Ακόμα και στα μαθηματικά είμαστε υποχρεωμένοι να αρχίσουμε με μερικές 
θεμελιώδεις έννοιες (π.χ. αυτή του συνόλου) ή να ορίσουμε τη χρήση τους με 
αξιώματα. Αλλά, από εκεί και μετά κάθε τι άλλο ορίζεται ή αποδείχνεται. Έτσι, το 
όλο σύστημα αντέχει στη λογική κριτική και δουλεύει παραγωγικά.

 Ο σκοπός αυτής της μεγάλης παρένθεσης είναι να κάνει σαφή στο φοιτητή την 
ανάγκη να προσέχει και να περνάει από λογική κριτική κάθε τι που διδά σκεται. Από 
την άλλη μεριά, ο φοιτητής πρέπει να ακολουθεί τους νόμους που δείχνονται στα 
μαθηματικά. Η άλλη επιλογή είναι να φύγει από το χώρο των επιστημών.


