
Σκέψεις για το άπειρο 
 
... Τα µαθηµατικά είναι η επιστήµη του απείρου, στόχος τους είναι η συµβολική 
κατανόηση του απείρου µε ανθρώπινα, δηλαδή πεπερασµένα µέσα. Είναι το µεγάλο 
επίτευγµα των Ελλήνων ότι κατέστησαν την αντίθεση µεταξύ του πεπερασµένου και 
του απείρου γόνιµη για τη γνώση της πραγµατικότητας. Προερχόµενη από την 
Ανατολή, η θρησκευτική διαίσθηση του ατέρµονος, το άπειρον κατακτά την 
Ελληνική ψυχή. Η ένταση ανάµεσα στο πεπερασµένο και το άπειρο και ο 
συµβιβασµός των δύο γίνεται τώρα το βασικό κίνητρο της Ελληνικής έρευνας.  

– Hermann Weyl, God and the Universe: The Open World 
 (New Haven: Yale University Press, 1932), σελ. 8.  

 
 

Έχω διακρίνει, µέσα απ' τις σελίδες του Ράσελ, τη θεωρία των συνόλων, τη 
Mengenlehre, η οποία εξερευνά αξιωµατικά τους ιλιγγιώδεις αριθµούς που ούτε ένας 
αθάνατος δε θα µπορούσε να τους φτάσει, ακόµα κι αν έφτανε µετρώντας ώς το 
τέλος των αιωνιοτήτων του, και που οι φανταστικές τους δυναστείες έχουν για ψηφία 
τα γράµµατα του εβραϊκού αλφαβήτου. Σ' αυτόν τον λεπτεπίλεπτο λαβύρινθο, η 
µοίρα δε µ' αξίωσε να διεισδύσω.  

Έχω διακρίνει, µέσα από τους ορισµούς, τα αξιώµατα, τις προτάσεις και τα 
συµπεράσµατα, την άπειρη ουσία του Σπινόζα που διαθέτει άπειρες ιδιότητες, µεταξύ 
των οποίων ο χώρος και ο χρόνος, έτσι ώστε, όταν εκφέρουµε ή σκεφτόµαστε µια 
λέξη, να παράγονται εκ παραλλήλου άπειρα γεγονότα, σε άπειρους, αδιανόητους 
κόσµους. Σ' αυτόν τον λεπτεπίλεπτο λαβύρινθο, η µοίρα δε µ' αξίωσε να διεισδύσω.  

– Jorge Luis Borges, La cifra  

(Ο αριθµός - Μετάφραση Αχιλλέας Κυριακίδης, Μπόρχες, Άπαντα Πεζά, σελ. 612) 
 

Ο Θεός είναι το σηµείο επαφής µεταξύ του µηδενός και του απείρου 
– Alfred Jarry 

 
Είµαι ανίκανη να συλλάβω το άπειρο και όµως δεν αποδέχοµαι το πεπερασµένο. 

– Simone de Beauvoir 
 

Το θέσει άπειρο δεν υφίσταται. Αυτό που αποκαλούµε άπειρο είναι µόνο η µόνιµη 
δυνατότητα που έχουµε να δηµιουργούµε νέα αντικείµενα ανεξάρτητα από το πόσα 
ήδη υφίστανται. 

– Henri Poincaré  

 



Όταν στοχάζοµαι τη µικρή διάρκεια της ζωής µου που την απορροφά η αιωνιότητα 
του χρόνου, ή tτο µικρό κοµµάτι του χώρου που µπορώ να αγγίξω ή να δω και που 
περιέχεται στην απεραντοσύνη των χώρων που δεν γνωρίζω και δεν µε γνωρίζουν, 
φοβισµένος και έκπληκτος βλέπω τον εαυτό µου εδώ αντί εκεί ... στο τώρα αντί στο 
τότε 

– Blaise Pascal 
 

Mathematicians aren't satisfied because they know there are no solutions up to four 
million or four billion, they really want to know that there are no solutions up to 
infinity.  

Andrew Wiles  
 

Mathematics are the result of mysterious powers which no one understands, and 
which the unconscious recognition of beauty must play an important part. Out of an 
infinity of designs a mathematician chooses one pattern for beauty's sake and pulls it 
down to earth.  

Marston Morse  
 

Meditation is the dissolution of thoughts in Eternal awareness or Pure consciousness 
without objectification, knowing without thinking, merging finitude in infinity.  

Voltaire 
 

If any philosopher had been asked for a definition of infinity, he might have produced 
some unintelligible rigmarole, but he would certainly not have been able to give a 
definition that had any meaning at all.  
Bertrand Russell 

 
The last proceeding of reason is to recognize that there is an infinity of things which 
are beyond it. There is nothing so conformable to reason as this disavowal of reason.  
Blaise Pascal 

 
Compare the length of a moment with the period of ten thousand years; the first, 
however minuscule, does exist as a fraction of a second. But that number of years, or 
any multiple of it that you may name, cannot even be compared with a limitless extent 
of time, the reason being that comparisons can be drawn between finite things, but not 
between finite and infinite.  

— Anidus Manlius Severinus Boethius 
The Consolation of Philosophy [before 524], Book II, trans. P. G. Walsh (1999), 36.  

 


