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Τν άπεηξν αθνύγεηαη ζηα απηηά ησλ πεξηζζνηέξσλ σο κηα αξθεηά αθεξεκέλε έλλνηα. 

Φαληαζηείηε όηη ην ζύκπαλ είλαη άπεηξν. Τν κπαιό δελ κπνξεί λα ην ζπιιάβεη. Γηα λα 

κπεξδεπηνύκε αθόκα πεξηζζόηεξν, αο αλαθέξνπκε όηη ην 1873 ν Γθένξγθ Κάληνξ, 

έλαο καζεκαηηθόο από ηε Χάιε ηεο Γεξκαλίαο, βξήθε όηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί 

ηύπνη απείξνπ. 

Αξρηθά αθνύγεηαη θάπσο παξάμελν, αιιά είλαη δπλαηόλ λα ζπγθξηζνύλ δπν 

απεηξνζύλνια θαη λα βξεζεί όηη ην έλα είλαη κεγαιύηεξν από ην άιιν. Όηαλ ν Κάληνξ 

αλαθνίλσζε ηελ αλαθάιπςε ηνπ, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1870, ηα ιόγηα ηνπ 

αληηκεησπίζηεθαλ σο αηξεηηθά, ή ην πνιύ σο παξαιήξεκα ελόο παξάθξνλα. Γηα λα 

ζπγθξίλεηε δπν άπεηξα, θαληαζηείηε κηα θπιή πνπ ην αξηζκεηηθό ηεο ζύζηεκα 

ζπλίζηαηαη ζην «έλα, δύν, ηξία, πνιιά». Οη άλζξσπνη απηνί είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ 

πνηνο είλαη ν πινπζηόηεξνο αλάκεζά ηνπο, έζησ θαη αλ δελ κπνξνύλ λα πεξηγξάςνπλ 

αξηζκεηηθά ηνλ πινύην ηνπ. Αλ ηα θνηόπνπια είλαη ην θξηηήξην ηνπ πινύηνπ, ηόηε 

δπν άλζξσπνη, γηα λα ζπγθξίλνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο, δελ έρνπλ παξά λα 

αληηζηνηρήζνπλ έλα πξνο έλα ηα θνηόπνπιά ηνπο. Ο θησρόηεξνο είλαη απηόο πνπ ηα 

θνηόπνπιά ηνπ ζα ηειεηώζνπλ πξώηα. Δε ρξεηάδεηαη λα κπνξνύλ λα κεηξήζνπλ ηα 

θνηόπνπιά ηνπο γηα λα βξνπλ πνηνο έρεη πην πνιιά. Χξεζηκνπνηώληαο απηήλ ηελ 

ηδέα, ηεο έλα πξνο έλα αληηζηνίρεζεο, ν Κάληνξ απέδεημε όηη ηα κέιε ηνπ ζπλόινπ 

ησλ αθεξαίσλ θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ θιαζκάησλ αληηζηνηρίδνληαη έλα πξνο έλα ρσξίο 

λα πεξηζζεύεη θαλέλα. Απηό κνηάδεη λα αληηβαίλεη ζηε δηαίζζεζε, αθνύ γεληθά 

έρνπκε ηελ εληύπσζε πσο ππάξρνπλ πεξηζζόηεξα θιάζκαηα από ηνπο αθέξαηνπο 

αξηζκνύο. Αθόκα, ν Κάληνξ επηλόεζε έλα έμππλν επηρείξεκα γηα λα απνδείμεη όηη, 

αληηζέησο, δελ ππάξρεη ηξόπνο λα αληηζηνηρηζηνύλ έλα πξνο έλα ηα θιάζκαηα κε 

όινπο ηνπο πξαγκαηηθνύο αξηζκνύο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη άξξεηνπο αξηζκνύο, 

όπσο ην π θαη ε ηεηξαγσληθή ξίδα ηνπ 2. Να ινηπόλ δπν απεηξνζύλνια πνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθά κεγέζε! 
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