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    ΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψηΠερίληψη    

 

 Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση του 

πλαισίου ιδεών της Γνωσιακής Επιστήμης των Ενσώματων Μαθηματικών. Το δεύτερο 

μέρος είναι αφιερωμένο στην πραγματεία του Αρχιμήδη περί  Τετραγωνισμού της 

Παραβολής, όπου επιχειρείται να ανιχνευτούν οι ενσώματες όψεις της ευρετικής 

προσέγγισης του προβλήματος. Στο τελευταίο μέρος αναφέρονται οι προκείμενες του 

ερευνητικού προγράμματος των Ενσώματων Μαθηματικών, οι επιπτώσεις του στην 

έρευνα για τη μαθηματική εκπαίδευση, καθώς επίσης σκιαγραφούνται κάποιες από τις 

κύριες, διατυπωμένες κριτικές του προγράμματος. 

    

    Abstract Abstract Abstract Abstract  

 Τhis study gives firstly a summary presentation of an increasingly influential 

trend in cognitive science which gives emphasis to the embodied character of 

mathematical ideas. The second step in the study is to use this brief exposition as a 

conceptual framework in Archimedes’ treatise on the quadrature of the parabola. 

Finally, this study concludes by delineating the impact of the embodied mathematics 

research program on mathematics education research. In addition, some of the main 

criticisms that have been directed against this theoretical position are briefly 

discussed.     
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“Η Επιστημολογία των Μαθηματικών βρίσκεται αντιμέτωπη με τρία 

πρωταρχικά όσο και κλασικά προβλήματα: γιατί τα Μαθηματικά 

είναι τόσο γόνιμα αν και βασίζονται σε πολύ λίγες και σχετικά 

φτωχές έννοιες ή αξιώματα; γιατί ο χαρακτήρας τους είναι 

αναγκαστικός και διατηρούν την αυστηρότητα τους παρά τον 

κατασκευαστικό χαρακτήρα τους που θα μπορούσε να είναι 

πρόξενος παραλογισμών; γιατί βρίσκονται σε συμφωνία με την 

εμπειρία ή τη φυσική πραγματικότητα παρά την πλήρως 

συμπερασματική φύση τους;”   

J.Piaget 
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ΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγήΕισαγωγή    

 

Κατά την τελευταία εικοσαετία, έχει αναπτυχθεί στο πεδίο της γνωσιακής έρευνας 

μια τάση με αυξανόμενη επιρροή, η οποία δίνει έμφαση στον ενσώματο χαρακτήρα 

της μαθηματικής κατανόησης. Τα μέχρι τώρα συμπεράσματά της έρχονται να 

εμπλουτίσουν ή ακόμη να αμφισβητήσουν κρατούσες απόψεις της ψυχολογίας, της 

φιλοσοφίας και της διδακτικής ως προς τις απαρχές, τη δημιουργία και την εκμάθηση 

των Μαθηματικών. Η βασική θέση των εν λόγω θεωρήσεων είναι ότι οι αισθητηριακές 

και κινητικές ιδιότητες του ανθρώπινου σώματος παίζουν κρίσιμο ρόλο στη 

μαθηματική δραστηριότητα. Το μείζον εγχείρημα είναι να εξηγηθεί πώς οι 

αφηρημένες και τυπικές μαθηματικές ιδέες είναι δυνατόν να αναδύονται μέσω των 

αισθητικοκινητικών εμπειριών. Βασικό εργαλείο αποτελεί η έννοια της εννοιολογικής 

μεταφοράς και ο ρόλος της στη διαμόρφωση του μαθηματικού νοήματος. Η ανάλυση 

των μαθηματικών ιδεών υπ’ αυτό το πρίσμα αποτελεί μια καινοτόμα και διεισδυτική 

προσπάθεια να αποκαλυφθεί το ενσώματο εννοιολογικό περιεχόμενο σε ένα ευρύ 

φάσμα μαθηματικών εννοιών και να καλυφθεί έτσι το χάσμα ανάμεσα στην τυπική και 

ενορατική όψη των Μαθηματικών. Σε πρώιμα μαθηματικά κείμενα, όπου οι ευρετικές 

περιγραφές έχουν διασωθεί, η ενσώματη διάσταση των μαθηματικών ιδεών γίνεται 

ευκρινέστερη.  

Στο Κεφάλαιο Α΄ της παρούσας εργασίας γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση ενός 

πλαισίου ιδεών της Γνωσιακής Επιστήμης των Ενσώματων Μαθηματικών, χρήσιμα 

προαπαιτούμενα για το Κεφάλαιο Β΄. Στηρίζεται κυρίως στις εργασίες των Lakoff & 

Núñez (2000) και Núñez (1993 - 2005). Το Κεφάλαιο Β΄ είναι αφιερωμένο στην 

πραγματεία του Αρχιμήδη περί  Τετραγωνισμού της Παραβολής, όπου επιχειρείται να 

ανιχνευτούν οι ενσώματες όψεις της ευρετικής προσέγγισης του προβλήματος. Τέλος, 

στο Κεφάλαιο Γ΄ αναφέρονται οι προκείμενες του ερευνητικού προγράμματος των 

Ενσώματων Μαθηματικών, οι επιπτώσεις του στην έρευνα για τη μαθηματική 

εκπαίδευση, καθώς επίσης σκιαγραφούνται κάποιες από τις κύριες, διατυπωμένες 

κριτικές του προγράμματος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Α΄Α΄Α΄    

 

    

1.1.1.1. ΗΗΗΗ    Γνωσιακή Επιστήμη Γνωσιακή Επιστήμη Γνωσιακή Επιστήμη Γνωσιακή Επιστήμη των Ενσώματων των Ενσώματων των Ενσώματων των Ενσώματων ΜΜΜΜαθηματικαθηματικαθηματικαθηματικώνώνώνών    

 

1.1.1.1.1.1.1.1. ΓενικάΓενικάΓενικάΓενικά    

 

Η Γνωσιακή Επιστήμη είναι ένας νεοσύστατος επιστημονικός κλάδος που μελετά 

εννοιολογικά συστήματα.  Σύμφωνα με τον Gardner (1987, σελ.6)  πρόκειται για την 

«σύγχρονη, εμπειρικά βασιζόμενη προσπάθεια να απαντηθούν μακροχρόνια 

επιστημολογικά ερωτήματα- ιδιαίτερα εκείνα που αφορούν τη φύση της γνώσης, τα 

συστατικά της, τις πηγές της, την ανάπτυξη και τη χρήση της».  

Με τον όρο γνωσιακός θα εννοούμε κάθε νοητική λειτουργία ή δομή η οποία 

υπεισέρχεται στη γλώσσα, στη νοηματοδότηση, στην αισθητηριακή αντίληψη, στα 

εννοιολογικά συστήματα και στη λογική.  

Παρά τη σχετικά σύντομη μέχρι σήμερα πορεία της, έχουν διαμορφωθεί ήδη δυο 

τάσεις στο ερευνητικό πρόγραμμά της με διακριτές θεωρήσεις. Το θεωρητικό πλαίσιο 

της «παραδοσιακής» τάσης, είναι γνωστό ως αναπαραστασιακή – υπολογιστική 

θεωρία του νου. Σύμφωνα με αυτήν, η γνώση είναι υπολογιστικοί χειρισμοί νοητικών 

αναπαραστάσεων, οι δε γνωστικές λειτουργίες τίθενται σε μια αντιστοίχιση 

μεταφορικού χαρακτήρα με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές: όπως ο υπολογιστής 

αποτελείται από την υλική του βάση και ένα σύνολο συμβολικών εντολών οι οποίες 

καθοδηγούν τη λειτουργία του, έτσι και ο νους μπορεί να θεωρηθεί ως ένα 

πρόγραμμα συμβολικών εντολών που «υπαγορεύει» στον εγκέφαλο (το υλικό 

υπόστρωμα) τι να κάνει (Βοσνιάδου, 2004). Η γνώση θεωρείται μάλλον κεντρικά 

διεκπεραιούμενη και αυστηρά διακριτή από τους περιφερειακούς τρόπους εισόδου-

εξόδου. 
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Η δεύτερη τάση, γνωστή και ως  ερευνητικό πρόγραμμα της ενσώματης γνώσης, 

δίνει έμφαση στις αισθητηριακές και κινητικές λειτουργίες του  σώματος για το πώς 

και τι σκέφτεται ένας οργανισμός. Κατ’ αυτήν, η γνώση δεν αρχίζει και ούτε τελειώνει 

με εισόδους και εξόδους του νευρικού συστήματος αλλά απαιτεί αλληλεπίδραση με 

τον πραγματικό κόσμο τριγύρω. Ο άνθρωπος είναι προϊόν εξέλιξης και ο νευρικός 

εξοπλισμός των βιολογικών του προπατόρων λειτουργούσε στη βάση της 

αισθητηριακής και κινητικής επεξεργασίας. Η γνωστική δραστηριότητα ήταν λοιπόν 

μια αδιαμεσολάβητη, απευθείας διάδραση με το περιβάλλον και κατά συνέπεια, η 

ανθρώπινη γνώση δεν μπορεί παρά να έχει βαθιές ρίζες στην αισθητικοκινητική 

επεξεργασία: οι ίδιοι νευρικοί και γνωστικοί μηχανισμοί που μας επιτρέπουν να 

αντιλαμβανόμαστε και να κινούμαστε, θα πρέπει να δημιουργούν τα εννοιολογικά μας 

συστήματα και τους τρόπους νόησης. Κατ’ αυτή την έννοια, οι έννοιες και ο νους 

είναι ενσώματα . 

 

1.2.1.2.1.2.1.2. Η Νευρική Προτυποποίηση και ο Ενσώματος ΝουςΗ Νευρική Προτυποποίηση και ο Ενσώματος ΝουςΗ Νευρική Προτυποποίηση και ο Ενσώματος ΝουςΗ Νευρική Προτυποποίηση και ο Ενσώματος Νους    

 

Μέχρι σήμερα δεν είναι γνωστό πώς ακριβώς ο εγκέφαλος επεξεργάζεται λέξεις ή 

προτάσεις, ούτε υπάρχει κάποια γνωστή μεθοδολογία προς αυτή την κατεύθυνση. 

Ωστόσο, η γνωσιακή επιστήμη αποκαλύπτει πολλά για το πώς ο εγκέφαλος παράγει 

γλώσσα και σκέψη. Σημείο εκκίνησης είναι η κατασκευή κατάλληλων υπολογιστικών 

μοντέλων τα οποία προσομοιώνουν όψεις του γνωστικού συστήματος.  

Η νευρική μοντελοποίηση που μελετά ποιοι σχηματισμοί νευρώνων 

διεκπεραιώνουν τους νευρικούς υπολογισμούς που βιώνουμε ως ειδικές μορφές της 

λογικής σκέψης, εμφανίζεται σε θέση να μας φανερώσει λεπτομερώς μια όψη του τι 

σημαίνει ότι ο νους είναι ενσώματος: πώς δηλαδή, ιδιαίτεροι σχηματισμοί νευρώνων 

υπολογίζουν αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως λογικό συμπερασμό. Έτσι, η ασαφής 

ερώτηση «μπορεί η λογική να κάνει χρήση του αισθητικοκινητικού συστήματος;»  

τρέπεται σε ερώτηση που είναι τεχνικά δυνατόν να απαντηθεί: «είναι δυνατόν οι 

λογικοί συμπερασμοί να υπολογιστούν από την ίδια νευρική αρχιτεκτονική η οποία 

χρησιμοποιείται κατά την αισθητηριακή αντίληψη ή κατά την κίνηση του σώματος;»  
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Γνωρίζουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις η απάντηση σε αυτή την ερώτηση είναι 

καταφατική (Lakoff & Johnson, 1999, σελ.16). 

Οι κινητήριες υποθέσεις που τροφοδοτούν τις παραπάνω προσπάθειες 

μοντελοποίησης είναι: 

• Καθώς οι έννοιες χωρικών σχέσεων αναφέρονται στο χώρο, αναμένουμε οι 

οπτικές ικανότητες μας και οι σωματικές ικανότητες ελιγμών στο χώρο να 

χρησιμοποιούνται για τη σύσταση εννοιών χωρικών σχέσεων και της 

λογικής τους. 

• Καθώς οι έννοιες σωματικής κίνησης έχουν αναφορά σε πράξεις κίνησης, 

αναμένουμε τα κινητικά σχήματά μας και οι παράμετροι της σωματικής 

κίνησης να δομούν τις εν λόγω έννοιες και τη λογική τους. 

• Καθώς η σωματική κίνηση είναι η πλέον κοινή μορφή δραστηριότητας, 

αναμένουμε η γενική δομή των σχημάτων ελέγχου των σωματικών 

κινήσεων να χρησιμοποιείται στο χαρακτηρισμό του συστήματος όψεως, 

δηλαδή, της δομής που απαντάμε σε πράξεις και γεγονότα εν γένει. 

 

Στα εν λόγω μοντέλα, δεν υπάρχει απόλυτη διάκριση μεταξύ αισθητικοκινητικής  

και εννοιολογικής αντίληψης, δηλαδή, το εννοιολογικό σύστημα κάνει χρήση 

σημαντικού μέρους του αισθητικοκινητικού συστήματος το οποίο επιβάλλει κάποια 

κρίσιμη εννοιολογική δομή κάθε φορά (Lakoff & Johnson, 1999, σελ.39). 

 

1.3.1.3.1.3.1.3. Εξειδικεύσεις στα ΜαθηματικάΕξειδικεύσεις στα ΜαθηματικάΕξειδικεύσεις στα ΜαθηματικάΕξειδικεύσεις στα Μαθηματικά    

 

Πορίσματα και μέθοδοι της γνωσιακής επιστήμης έχουν αρχίσει τα τελευταία 

χρόνια να εφαρμόζονται για την κατανόηση της διαδικασίας πρόσκτησης 

μαθηματικής γνώσης.  

Οι συνήθεις μαθηματικές νοηματοδοτήσεις θεωρείται ότι δεν γίνονται με τη μορφή 

συνειδητών αποδείξεων όπως αυτές προκύπτουν από τα αξιώματα, ούτε είναι ευθύ 

αποτέλεσμα στοχευμένης διδασκαλίας. Αντιθέτως, το μεγαλύτερο μέρος της 

μαθηματικής κατανόησης θεωρείται ασυνείδητο, δηλαδή ότι λαμβάνει χώρα χωρίς να 
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είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε επακριβώς τι καταλάβαμε και πώς το καταλάβαμε.  

Στα επόμενα, με τον όρο κατανόηση θα εννοείται ακριβώς, αυτό το είδος της 

ασυνείδητης κατανόησης. 

Όμως ποιοι λόγοι έστρεψαν το ενδιαφέρον της γνωσιακής επιστήμης στα 

Μαθηματικά; 

Οι  Lakoff και Núñez στο βιβλίο τους Where Mathematics Comes From: How the 

embodied mind brings mathematics into being (στο εξής WMCF), βιβλίο με 

σημαντική απήχηση στο χώρο της μαθηματικής εκπαίδευσης, θεωρούν τα 

Μαθηματικά ως μια ενδιαφέρουσα ειδική περίπτωση υποσυστήματος του ανθρώπινου 

εννοιολογικού συστήματος, καθώς είναι: 

• ακριβή 

• συνεπή 

• επί το πλείστον σταθερά στο χρόνο  

• διαπολιτισμικά 

• δυνατόν να εκφράζονται συμβολικά 

• δυνατόν να προβαίνουν σε γενικεύσεις 

• αποτελεσματικά για να περιγράψουν, ερμηνεύσουν και να προβλέψουν ένα 

μεγάλο εύρος καθημερινών δραστηριοτήτων, όπως η οικονομία, η επιστήμη, 

τεχνολογία κ.α. 

Οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πολλοί γνωστικοί μηχανισμοί, ενώ δεν έχουν 

μαθηματικό χαρακτήρα, εντούτοις χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν 

μαθηματικές ιδέες. Δειγματικά αναφέρουν: τις βασικές σχέσεις χωρικού χαρακτήρα, 

τις ομαδοποιήσεις, τις μικρές ποσότητες, την κίνηση, τις κατανομές αντικειμένων στο 

χώρο, τις μεταβολές, τους σωματικού χαρακτήρα προσανατολισμούς, τους βασικούς 

χειρισμούς αντικειμένων (όπως περιστροφή ή τέντωμα), τις επαναληπτικές πράξεις 

κ.ο.κ.  
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• Η κατανόηση της τεχνικής μαθηματικής έννοιας του συνόλου, κάνει χρήση 

της καθημερινής έννοιας της συλλογής αντικειμένων εντός μιας φραγμένης περιοχής 

του χώρου. 

• Η κατανόηση της τεχνικής μαθηματικής έννοιας του αναδρομικού τύπου κάνει 

χρήση της καθημερινής έννοιας της επαναληπτικής πράξης. 

• Η κατανόηση της τεχνικής μαθηματικής έννοιας του πολλαπλασιασμού στο 

σύνολο των μιγαδικών αριθμών κάνει χρήση της καθημερινής έννοιας της στροφής. 

• Η κατανόηση του ρυθμού μεταβολής απαιτεί τη χρήση καθημερινών εννοιών, 

όπως είναι η κίνηση, η προσέγγιση σε ένα σύνορο, κ.τ.λ. 

Ενώ από μια μη τεχνική άποψη τα παραπάνω φαίνονται μάλλον προφανή, από τη 

σκοπιά της γνωσιακής επιστήμης τίθεται το ερώτημα:  

Ποιες καθημερινές έννοιες, ποιοι εννοιολογικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούνται και 

με ποιους τρόπους επακριβώς κατά την ασυνείδητη κατανόηση των τεχνικών ιδεών 

των Μαθηματικών; 

Οι μαθηματικές ιδέες, τουλάχιστον στην αρχική μορφή τους,  είναι συχνά 

θεμελιωμένες στην καθημερινή εμπειρία. Όμως, πώς οι γενικής φύσεως γνωστικοί 

μηχανισμοί που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή μη μαθηματική σκέψη είναι 

δυνατόν να παραγάγουν μαθηματική κατανόηση αλλά και να δομήσουν μαθηματικές 

ιδέες; 

    

1.4.1.4.1.4.1.4. Η Η Η Η ΣυνήθηςΣυνήθηςΣυνήθηςΣυνήθης    και και και και η η η η Μαθηματική Μαθηματική Μαθηματική Μαθηματική Γνωστική Λειτουργία Γνωστική Λειτουργία Γνωστική Λειτουργία Γνωστική Λειτουργία     

 

Φαίνεται ότι κάθε ανθρώπινο ον γεννιέται με μια έμφυτη ικανότητα «προ-

αριθμητικής»: είναι σε θέση να διακρίνει πολύ μικρό πλήθος αντικειμένων και 

συμβάντων (subitizing) και να εκτελεί υπολογισμούς με πολύ μικρούς αριθμούς. 

Σύμφωνα με τον Dehaene (1977), ο βρεγματικός φλοιός και ειδικότερα η γωνιακή 

έλικα «παίζει κρίσιμο ρόλο στη νοητική αναπαράσταση των αριθμών με την ποσοτική 

τους διάσταση» (σελ.189). Με άλλα λόγια, εμφανίζεται ένα μέρος του εγκεφάλου 
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σύμφυτα ειδικευμένο στην αίσθηση της ποσότητας, η οποία αναφέρεται στην 

βιβλιογραφία ως «αίσθηση του αριθμού». 

Ωστόσο, τα Μαθηματικά εκτείνονται πολύ πέραν της αριθμητικής των πολύ 

μικρών αριθμών. Ακόμη και αυτή η κατανόηση ότι το  μηδέν είναι αριθμός ή ότι οι 

αρνητικοί αριθμοί είναι όντως αριθμοί, ήταν αποτέλεσμα αιώνων εξέλιξης. Η 

επέκταση των φυσικών αριθμών με τους ρητούς, τους πραγματικούς, τους μιγαδικούς 

και τους υπερπραγματικούς απαιτεί τη βαθμιαία δόμηση και ενεργοποίηση ενός 

τεράστιου γνωστικού μηχανισμού, ο οποίος σαφώς υπερβαίνει κατά πολύ αυτά που 

μπορούν να κάνουν τα βρέφη, τα ζώα ή ο καθημερινός, χωρίς ειδική εκπαίδευση 

ενήλικας. Οι ενσώματες γνωστικές ικανότητες, οι ίδιες που χρησιμοποιούνται σε 

πεδία έξω από τα Μαθηματικά, είναι αυτές που, κατά τους Lakoff και Núñez, μας 

επιτρέπουν να κινηθούμε πέρα από τις βασικές αριθμητικές δεξιότητες, σε βαθύτερη 

κατανόηση μαθηματικών εννοιών, ας πούμε, λυκειακού επιπέδου. Αναφέρουν 

σχετικά, τέσσερις γνωστικούς μηχανισμούς ενσωματωμένους στον ανθρώπινο 

εξοπλισμό: 

(α)  τα εικονοσχήματα  

(β)  τα σχήματα όψεως  

(γ)  την εννοιολογική μεταφορά και  

(δ)  την εννοιολογική μίξη. 
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1.5.1.5.1.5.1.5. Τα ΕικονοσχήματαΤα ΕικονοσχήματαΤα ΕικονοσχήματαΤα Εικονοσχήματα    

 

 «Ποιος αλήθεια δεν χρησιμοποιεί με την 
ανισότητα a b c> >  την εικόνα τριών 
διαδοχικών σημείων πάνω σε μια ευθεία σαν μια 
γεωμετρική εξεικόνιση της ιδέας του μεταξύ;»   

D. Hilbert 

 

Έρευνες στο πεδίο της γνωστικής γλωσσολογίας έχουν δείξει ότι οι χωρικές 

σχέσεις στα πλαίσια μιας δεδομένης γλώσσας μπορούν να αναλυθούν σε εννοιολογικά 

πρωτογενή στοιχεία, τα οποία ονομάζονται  εικονοσχήματα  και εμφανίζεται να 

έχουν καθολικότητα. 

Πρόκειται για σχηματικά, ενσώματα στοιχεία εντός του εγκεφάλου τα οποία είναι 

προ-εννοιακά, μη-γλωσσικά, παρέχουν δε συσσωρευτικά τη βάση για το σχηματισμό 

των εννοιών. 

Πιο συγκεκριμένα τα εικονοσχήματα είναι: 

• Σχηματικά, καθώς δεν αποτελούν λεπτομερείς αναπαραστάσεις των 

βιωμένων συμβάντων. Είναι μερικώς δομημένα μορφώματα της διάδρασης 

με τον κόσμο. 

• Ενσώματα, καθώς είναι σωματικά θεμελιωμένα. Εξαρτώνται από τον τρόπο 

με τον οποίο το σώμα αλληλεπιδρά με τον κόσμο. Το εικονοσχήμα της 

ισορροπίας διαμορφώνεται από τον τρόπο ελέγχου του μυϊκού 

συστήματος ως απόκριση σε εξωτερικό περιβαλλοντικό ερέθισμα. 

• Προ-εννοιακά, καθώς είναι παρόντα πριν σχηματιστούν οι έννοιες. 

Αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται οι έννοιες και ως εκ 

τούτου δεν είναι προϊόν της συνείδησης – η συνείδηση προϋποθέτει την 

έννοια.  

• Μη-γλωσσικά, καθώς δεν κάνουν χρήση της γλώσσας ή της σκέψης. 

 

Για παράδειγμα, η λέξη «πάνω», όπως χρησιμοποιείται στη φράση «το βιβλίο είναι 

πάνω στο θρανίο» αποσυντίθεται σε τρία πρωτογενή εικονοσχήματα: 
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Το σχήμα Υπεράνω (το βιβλίο βρίσκεται σε υψηλότερο σημείο σε σχέση με το 

τραπέζι) 

Το σχήμα Επαφής (το βιβλίο βρίσκεται σε επαφή με το τραπέζι) 

Το σχήμα Υποστήριξης (το βιβλίο υποστηρίζεται από το τραπέζι) 

Το σχήμα Υπεράνω είναι προσανατολιστικού χαρακτήρα. Καθορίζει 

προσανατολισμό στο χώρο σε σχέση με την βαρυτική έλξη, όπως τη νοιώθει κανείς 

να ασκείται στο σώμα του. Το σχήμα Επαφής είναι ένα τοπολογικού χαρακτήρα 

σχήμα. Δηλώνει την απουσία χάσματος ή κενού. Το σχήμα Υποστήριξης είναι φύσει 

δυναμικό ( force – dynamic ): υποδεικνύει την κατεύθυνση αλλά και τη φύση μιας 

δύναμης. 

Εικονοσχήμα μεγάλης σημασίας για τα Μαθηματικά, είναι το σχήμα Εγκλεισμού1 

(Container Schema), το οποίο ανακύπτει ως κεντρικό μέρος της σημασίας λέξεων 

όπως εντός και εκτός.  

Το σχήμα Εγκλεισμού αποτελείται από τρία μέρη: ένα Εσωτερικό, ένα Σύνορο, και 

ένα Εξωτερικό. Η εν λόγω δομή σχηματίζει μια Μορφή (Gestalt), κατά την έννοια ότι 

τα μέρη δεν έχουν νόημα χωρίς το σύνολο: δεν υπάρχει Εσωτερικό χωρίς ένα Σύνορο 

και ένα Εξωτερικό, δεν υπάρχει Εξωτερικό χωρίς ένα Σύνορο και ένα Εσωτερικό, δεν 

υπάρχει Σύνορο αν δεν υπάρχουν δυο πλευρές εκατέρωθεν: ένα Εσωτερικό και ένα 

Εξωτερικό.  Το σχήμα Εγκλεισμού αποτελεί δομή τοπολογικού χαρακτήρα, κατά την 

έννοια ότι το σύνορο μπορεί να γίνει μεγαλύτερο ή μικρότερο ή ακόμη να 

μετατοπιστεί, και να διατηρήσει παρόλα αυτά την ιδιότητα του συνόρου στο σχήμα. 

Τα εικονοσχήματα έχουν μια ειδική γνωστική λειτουργία: είναι ταυτόχρονα 

αντιληπτικής όσο και εννοιολογικής φύσεως. Ως τέτοια, παρέχουν μια γέφυρα μεταξύ 

γλώσσας και συλλογισμού αφενός, και όρασης αφετέρου. Μπορούν να ταιριάξουν 

στην οπτική αντίληψη, όπως όταν βλέπουμε το γάλα μέσα στο ποτήρι. Επίσης, 

μπορούν να επιβληθούν σε οπτικά σκηνικά, όπως όταν βλέπουμε τις μέλισσες να 

πετούν μέσα στον κήπο, χωρίς να υπάρχει κάποιο φυσικό δοχείο εντός του οποίου 

βρίσκονται οι μέλισσες.  

                                                                        
1
 Container Schema: στην Ελληνική έχει αποδοθεί και ως Σχήμα Εγκιβωτισμού. 



 

Σημαντικό για την προσέγγισή μας είναι ότι

Εντός έχουν σύμφυτα είδη «λογικών» χωρικής φύσεως λόγω των εικονοσχηματικών 

δομών τους. Το Σχήμα 

Εγκλεισμού. Με αναφορά στο εν λόγω σχήμα, ας θεωρήσουμε τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και ενός αντικειμένου Χ, αν το Α βρίσκεται εντός 

του Β και το Χ βρίσκεται εντός του Α, τότε το Χ β

Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και ενός αντικειμένου Υ, αν το Α βρίσκεται εντός 

του Β και το Υ βρίσκεται εκτός του Β, τότε το Υ βρίσκεται εκτός του Α.

Δεν είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε συμπερασματικού χαρακτήρα 

λειτουργίες για να οδηγηθούμε στα παραπάνω συμπεράσματα

σχήματος (Lakoff & Núñez, 2000 

 

 

    

 

 

 

19 

Σημαντικό για την προσέγγισή μας είναι ότι περίπλοκα εικονοσχήματα όπως το 

Εντός έχουν σύμφυτα είδη «λογικών» χωρικής φύσεως λόγω των εικονοσχηματικών 

Σχήμα 1 παρουσιάζει τη σύμφυτη χωρική λογική στο σχήμα 

. Με αναφορά στο εν λόγω σχήμα, ας θεωρήσουμε τις ακόλουθες 

Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και ενός αντικειμένου Χ, αν το Α βρίσκεται εντός 

του Β και το Χ βρίσκεται εντός του Α, τότε το Χ βρίσκεται εντός του Β.

Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και ενός αντικειμένου Υ, αν το Α βρίσκεται εντός 

του Β και το Υ βρίσκεται εκτός του Β, τότε το Υ βρίσκεται εκτός του Α.

Δεν είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε συμπερασματικού χαρακτήρα 

δηγηθούμε στα παραπάνω συμπεράσματα. Είναι προφανή εκ του 

Núñez, 2000 σελ.32) 

Σχήμα Σχήμα Σχήμα Σχήμα 1111        (WMCF σελ.32)    

 

 

περίπλοκα εικονοσχήματα όπως το 

Εντός έχουν σύμφυτα είδη «λογικών» χωρικής φύσεως λόγω των εικονοσχηματικών 

παρουσιάζει τη σύμφυτη χωρική λογική στο σχήμα 

. Με αναφορά στο εν λόγω σχήμα, ας θεωρήσουμε τις ακόλουθες 

Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και ενός αντικειμένου Χ, αν το Α βρίσκεται εντός 

ρίσκεται εντός του Β. 

Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και ενός αντικειμένου Υ, αν το Α βρίσκεται εντός 

του Β και το Υ βρίσκεται εκτός του Β, τότε το Υ βρίσκεται εκτός του Α. 

Δεν είναι απαραίτητο να καταφύγουμε σε συμπερασματικού χαρακτήρα 

. Είναι προφανή εκ του 
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Τα εικονοσχήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως χωρικές έννοιες και να 

χρησιμοποιηθούν απευθείας σε χωρικού τύπου συλλογισμούς, ακριβώς διότι έχουν 

σύμφυτη χωρικού τύπου λογική εντός της εξεικονιστικής δομής τους. Οι χωρικοί 

συλλογισμοί φαίνεται να συντελούνται μάλλον απευθείας μέσω των εικονοσχημάτων 

και των ακόλουθων χωρικών όρων, παρά μέσω συμβόλων και μαθηματικού 

χαρακτήρα αποδείξεις ή συμπερασμούς της συμβολικής λογικής. 

Η έννοια του εγκλεισμού αποδεικνύεται κεντρική για τα Μαθηματικά. Κλειστά 

σημειοσύνολα, όπως τα κλειστά διαστήματα, τα γεωμετρικά σχήματα κ.λπ., γίνονται 

σε αρχικό στάδιο κατανοητά ως δοχεία (containers).  

Επίσης, κεντρική είναι η έννοια του προσανατολισμού. Χρησιμοποιείται σε έννοιες 

όπως η γωνία, η κατά κατεύθυνση μεταβολή (εφαπτομένη καμπύλης), οι στροφές 

κ.ο.κ. Οι δυο αυτές έννοιες δεν είναι ειδικά μαθηματικού χαρακτήρα. 

Χρησιμοποιούνται στη γλώσσα γενικότερα. Όπως κάθε άλλη έννοια, πηγάζουν 

αποκλειστικά μέσω νευρικών μηχανισμών εντός κατάλληλων νευρικών κυκλωμάτων. 

 Είναι αξιοσημείωτο ότι νευρικά κυκλώματα που έχουν βιολογικά αναπτυχθεί για 

την εξυπηρέτηση άλλων σκοπών, αποτελούν συστατικό κομμάτι των Μαθηματικών, 

πράγμα που δηλώνει ότι τα ενσώματα Μαθηματικά δεν υπάρχουν ανεξαρτήτως 

άλλων ενσώματων εννοιών της καθημερινής ζωής. Μάλλον τα Μαθηματικά κάνουν 

χρήση των ικανοτήτων μας να προσαρμόζουμε άλλους γνωστικούς μηχανισμούς σε 

μαθηματικούς σκοπούς. 

Με συναφή τρόπο, το οπτικό σύστημα του εγκεφάλου, στο οποίο εδρεύουν 

νευρικοί μηχανισμοί προσανατολιστικού χαρακτήρα υπό μορφή κυτταρικών 

συσσωματώσεων, δεν περιορίζεται στην όραση αλλά συνιστά επίσης τη θέση των 

νοερών απεικονίσεων, της φαντασίας. Πειράματα στον εν λόγω τομέα έχουν δείξει 

ότι μεγάλο μέρος του οπτικού συστήματος, του  πρωτοταγούς οπτικού φλοιού 

συμπεριλαμβανομένου, ενεργοποιείται όταν προχωρούμε σε νοερές απεικονίσεις 

χωρίς να υπάρχει πραγματικό εξωτερικό οπτικό ερέθισμα. Ενεργοποιείται επίσης 

όταν ονειρευόμαστε (Hobson J.A. 1988, 1994). Επιπλέον, εκ γενετής τυφλοί που έχουν 

το οπτικό σύστημα του εγκεφάλου άθικτο, είναι σε θέση να εκτελούν πειράματα 

φαντασίας άριστα, με αποτελέσματα κατά βάση τα ίδια με αυτούς που έχουν την 

ικανότητα όρασης, αν και λίγο βραδύτερα. Εν ολίγοις, δεν θα πρέπει να 
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αντιλαμβανόμαστε το οπτικό σύστημα σαν να λειτουργεί αποκλειστικά λόγω κάποιου 

οπτικού ερεθίσματος. Συνεπώς, έχει νόημα από νευρολογική άποψη, να πούμε ότι οι 

δομές εντός του οπτικού συστήματος μπορούν να υπηρετήσουν αντιληπτικούς σκο-

πούς, ακόμη και σε εκ γενετής τυφλούς. 

Το οπτικό σύστημα είναι συνδεδεμένο με το κινητικό σύστημα, μέσω του 

προμετωπιαίου φλοιού (Rizzolatti, Fadiga, Gallese και Fogassi, 1996). Μέσω αυτής 

της σύνδεσης, τα σχήματα κίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση 

εικονοσχημάτων μέσω της αφής με τα χέρια ή άλλα σημεία του σώματος. Επί 

παραδείγματι, κάποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να ψηλαφήσει το 

περίγραμμα ενός πραγματικού ή φανταστικού δοχείου και έτσι να «δει» το 

περίγραμμα και τη δομή κάποιου αντικειμένου που ψηλαφεί στο σκοτάδι. Με τέτοιες 

διαδικασίες οι εκ γενετής τυφλοί μπορούν να αποκομίσουν «οπτικές» 

εικονοσχηματικές πληροφορίες μέσω της αφής.  

Τα εικονοσχήματα είναι αισθητικοκινητικά, εκτείνονται πέραν της απλής όρασης 

καθώς κάνουν χρήση των νευρικών δομών του οπτικού συστήματος. Είναι σε θέση να 

υπηρετήσουν γενικούς αντιληπτικούς σκοπούς και είναι ειδικά προσαρμοσμένα να 

παίξουν ρόλο στη μαθηματική σκέψη. 

Υπάρχουν πολλά εικονοσχήματα που χαρακτηρίζουν έννοιες σημαντικές για τα 

Μαθηματικά, όπως της κεντρικότητας, της επαφής, της γειτνίασης, της ισορροπίας, 

της ευθείας και πολλά ακόμη. Τα εικονοσχήματα και οι σύμφυτες λογικές τους είναι 

ουσιώδη για τη μαθηματική σκέψη. 

    

1.6.1.6.1.6.1.6. ΚινητικόΚινητικόΚινητικόΚινητικός Ελεγχοςς Ελεγχοςς Ελεγχοςς Ελεγχος        και Σχήματα Όκαι Σχήματα Όκαι Σχήματα Όκαι Σχήματα Όψεωςψεωςψεωςψεως    

 

Εκ πρώτης όψεως οι μαθηματικές ιδέες και το σύστημα κινητικού ελέγχου - το 

νευρικό σύστημα που κυβερνά τον τρόπο κίνησης του σώματός μας, φαίνονται 

τελείως διαφορετικά θέματα. Ωστόσο, πρόσφατες ανακαλύψεις αναφορικά με τη 

σχέση ανάμεσα στο σύστημα κινητικού ελέγχου και στο ανθρώπινο αντιληπτικό 

σύστημα δείχνουν θεμελιώδη συνάφεια. Οι εν λόγω ανακαλύψεις προέρχονται από το 

πεδίο της δομημένης συνδεσμικής νευρικής προτυποποίησης (structured 
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connectionist neural modeling). 

Ο Srini Narayanan (1977) παρατήρησε ότι όλα τα νευρικά προγράμματα 

κινητικού ελέγχου παρουσιάζουν την ίδια υπερδομή: 

Κατάσταση Ετοιμότητας: Πριν εκτελεστεί μια σωματική πράξη, πρέπει να 

πληρούνται συγκεκριμένες συνθήκες ετοιμότητας (δηλαδή, θα πρέπει να 

αναπροσανατολίσεις το σώμα σου, να σταματήσεις νωρίτερα κάποια άλλη δράση, να 

ξεκουραστείς για λίγο, κ.ο.κ). 

Διαδικασία Έναρξης: Πρέπει να κάνεις οτιδήποτε προηγείται της έναρξης της 

διαδικασίας (δηλαδή, για να σηκώσεις ένα φλιτζάνι, πρέπει πρώτα να το φθάσεις και 

να το πιάσεις). 

Κυρίως Διαδικασία: Κατόπιν αρχίζεις την κυρίως διαδικασία. 

Πιθανή διακοπή και επανεκκίνηση: Ενόσω εκτελείς την κύρια διαδικασία, υπάρχει 

η δυνατότητα-επιλογή να τη διακόψεις και αν τη διακόψεις, να την ξαναρχίσεις ή να 

μην την ξαναρχίσεις. 

Επανάληψη ή Συνέχιση: Όταν ολοκληρώσεις την κυρίως διαδικασία, μπορείς να 

την επαναλάβεις ή να τη συνεχίσεις. 

Σκοπός: Εάν η πράξη εκτελείται για την επίτευξη κάποιου σκοπού, ελέγχεις αν 

πέτυχες το σκοπό. 

Ολοκλήρωση: Εν συνεχεία κάνεις ό,τι είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της 

πράξης. 

Τελική Κατάσταση: Σε αυτό το σημείο, βρίσκεσαι στην τελική κατάσταση, όπου 

υπάρχουν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες της πράξης. 

Κάθε σύνθετη κινητική δραστηριότητα (όπως να σηκώσουμε ένα φλιτζάνι ή να 

ξύσουμε το κεφάλι μας) έχει την παραπάνω δομή. 

Το σύστημα κινητικού ελέγχου σχετίζεται με τις έννοιες, ειδικά δε τις αφηρημένες 

έννοιες όπως αυτές βρίσκουν έκφραση στις γραμματικές των γλωσσών του κόσμου. Ο 

Narayanan παρατήρησε ότι το εν λόγω σχήμα κινητικού ελέγχου έχει την ίδια δομή 
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με αυτό που στην γλωσσολογία ονομάζεται όψη, με την εν γένει δομή των γεγονό-

των. Οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε ή θεωρούμε ως πράξη ή γεγονός νοείται σα να 

έχει την ανωτέρω δομή. Οι φυσικές γλώσσες κατέχουν τα γραμματικά μέσα για την 

αποκωδικοποίηση αυτής της δομής. Η εργασία του Narayanan υποστηρίζει ότι  

η ίδια νευρική δομή που χρησιμοποιείται στον έλεγχο κινητικών σχημάτων 

σύνθετου χαρακτήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο συλλογισμό για γεγονότα και 

πράξεις (Narayanan, 1977). 

Η συγκεκριμένη δομή ονομάζεται σχήμα όψεως και θα επανέλθουμε σε αυτό. 

Από τα πλέον αξιοσημείωτα συμπεράσματα του Narayanan είναι ότι το ίδιο 

ακριβώς γενικό νευρικό σύστημα ελέγχου που μοντελοποίησε στην εργασία του, αν 

τεθεί ως είσοδος σε μύες, μπορεί να εκτελέσει μια σωματικά σύνθετη κίνηση, ενώ, αν η 

δεν υπάρξει είσοδος σε μύες, μπορεί να εκτελέσει έναν λογικό συμπερασμό. Τούτο 

σημαίνει ότι τα νευρικά συστήματα ελέγχου σωματικών κινήσεων έχουν τα ίδια 

χαρακτηριστικά με αυτά που είναι απαραίτητα για την εξαγωγή λογικών 

συμπερασμών στο πεδίο της όψεως.  

Ανάμεσα στους λογικούς συμπερασμούς του σχήματος όψεως, δυο 

συμπερασματικού χαρακτήρα σχήματα δόμησης είναι σπουδαία για τα Μαθηματικά: 

Το στάδιο που χαρακτηρίζει μια διαδικασία ως ολοκληρωμένη βρίσκεται 

μακρύτερα από οποιοδήποτε στάδιο εντός της διαδικασίας της ίδιας. 

Δεν υπάρχει σημείο της διαδικασίας μακρύτερα από το στάδιο ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας της ίδιας. 

Οι δυο αυτές συναγωγές, αν και σχεδόν προφανείς, είναι αξιοσημείωτης 

σπουδαιότητας για τα Μαθηματικά και εμφανίζονται στην κατασκευή της Βασικής 

Μεταφοράς του Απείρου. 
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1.7.1.7.1.7.1.7. H H H H Εννοιολογική ΜεταφοράΕννοιολογική ΜεταφοράΕννοιολογική ΜεταφοράΕννοιολογική Μεταφορά    

 

 … ἡ δὲ μεταφορὰ ποιεῖ τοῦτο μάλιστα: ὅταν γὰρ εἴπῃ τὸ 

γῆρας καλάμην, ἐποίησεν μάθησιν καὶ γνῶσιν διὰ τοῦ γένους: 

ἄμφω γὰρ ἀπηνθηκότα.  (Αριστοτέλης, Ρητορική 1410b)
2
 

 

 

Η μεταφορά θεωρείτο για μεγάλο διάστημα ως απλός τρόπος του λέγειν. Ωστόσο, 

σχετικά πρόσφατα εμπειρικά ευρήματα έδειξαν ότι αποτελεί κεντρική διαδικασία 

στην καθημερινή σκέψη. Δεν είναι ένα απλό διάνθισμα του λόγου: αποτελεί το βασικό 

μέσον το οποίο καθιστά την αφηρημένη σκέψη εφικτή. Ένα κύριο πόρισμα της 

γνωσιακής επιστήμης είναι ότι  

οι αφηρημένες έννοιες γίνονται τυπικά κατανοητές με όρους πιο συγκεκριμένων 

εννοιών, μέσω της μεταφοράς.  

Το εν λόγω φαινόμενο έχει μελετηθεί επιστημονικά για περισσότερο από δυο 

δεκαετίες και έχει θεμελιωθεί τόσο καλά όσο και τα υπόλοιπα πορίσματα της 

γνωσιακής επιστήμης (ωστόσο ειδικές όψεις των αναλύσεων είναι ανοικτές σε 

περαιτέρω διερευνήσεις). Ένα κεντρικό συμπέρασμα είναι ότι  

οι μεταφορικές απεικονίσεις έχουν συστηματικό και όχι αυθαίρετο χαρακτήρα. 

Η συμπάθεια, επί παραδείγματι, γίνεται κατανοητή με όρους θερμότητας: «Μου 

μίλησε με θερμά λόγια», «Ήταν ψυχρός απέναντί του», «Μου έριξε μια παγωμένη 

ματιά», «Δεν έχει σπάσει ο πάγος μεταξύ τους» κ.λπ. Σε αυτά τα παραδείγματα, 

φαίνεται ότι η μεταφορά αποτελεί εννοιολογική δομή και δεν είναι λέξεις απλώς. Οι 

λέξεις είναι διαφορετικές (θερμός, ψυχρός, παγωμένος, πάγος), όμως, η εννοιολογική 

σχέση είναι κοινή σε κάθε περίπτωση: Η συμπάθεια νοείται με όρους θερμότητας ενώ 

η απέχθεια με όρους ψύχους. 

Το παραπάνω παράδειγμα δεν είναι απομονωμένο: 

                                                                        
2
 ..η μεταφορά προκαλεί το αποτέλεσμα αυτό κυρίως: όταν (ο Όμηρος) ονομάζει τα γηρατειά «σταχοκαλαμιά», μας διδάσκει 

κατά τι, διότι ανάγει τις δύο ατομικές περιπτώσεις (δηλαδή το γήρας του ανθρώπου και το γήρας του φυτού) σε ένα καινούργιο 
γένος. Καθώς και τα δύο έχουν χάσει τον ανθό  τους. 
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Η σπουδαιότητα νοείται με όρους μεγέθους: «Πρόκειται για μεγάλο ζήτημα», 

«Είναι γίγαντας στον τομέα του», «Είναι έλασσον θέμα, ας το αγνοήσουμε». 

Η ομοιότητα νοείται με όρους φυσικής γειτνίασης: «Αυτά τα χρώματα είναι πολύ 

κοντινά», «Οι πολιτικές μας απόψεις απέχουν παρασάγγας μεταξύ τους», «Μπορεί να 

μη συμφωνούμε, όμως βρισκόμαστε στην ίδια πλευρά» ή «Με τα χρόνια οι 

προτιμήσεις μας έχουν αποκλίνει». 

Οι δυσκολίες νοούνται σαν φυσικά βάρη: «Λυγίζω υπό από το βάρος των 

ευθυνών», «Τούτο το εξάμηνο είναι ελαφρύ», «Είμαι παραφορτωμένος». 

Η οργανωτική δομή νοείται σαν φυσική δομή: «Η θεωρία είναι διάτρητη», «Ο 

κοινωνικός ιστός αποσυντίθεται». 

Εκατοντάδες τέτοιες μεταφορές έχουν μελετηθεί λεπτομερώς και αποτελούν κοινό 

τόπο στην καθημερινή μας σκέψη και γλώσσα (Lakoff και Johnson, 1980, 1999, Grady, 

1988, Núñez, 1999). 

Συσχετίσεις αυτού του είδους μέσω της εμπειρίας, αποτελούν ειδικές περιπτώσεις 

του φαινομένου του συγκερασμού (conflation) (Johnson, 1977). O συγκερασμός 

αποτελεί μέρος της ενσώματης γνωστικής διεργασίας. Πρόκειται για ταυτόχρονη 

ενεργοποίηση δυο διακριτών περιοχών του εγκεφάλου, καθεμιά επιφορτισμένη με 

διαφορετικές όψεις της εμπειρίας μας, όπως η φυσική εμπειρία της θερμότητας και η 

αισθηματική εμπειρία της συμπάθειας. Κατά τον συγκερασμό, τα δυο είδη 

παρουσιάζονται αδιαχώριστα. Ο συγκερασμός των δυο ή περισσοτέρων περιοχών του 

εγκεφάλου γεννά μια μοναδική σύμπλοκη εμπειρία, την εμπειρία Συμπάθεια-με-

Θερμότητα ή την εμπειρία Δυσκολία-με-Φόρτο. Μέσω συγκερασμών αυτού του 

είδους αναπτύσσονται νευρικές διαπεδιακές συνάψεις, δηλαδή συνάψεις που 

καταλήγουν σε εννοιολογική μεταφορά, όπου το ένα πεδίο νοείται με όρους του 

άλλου. 

Κάθε εννοιολογική μεταφορά παρουσιάζει την ίδια δομή:  

αποτελεί μια μονοκατευθυντική απεικόνιση στοιχείων από ένα σχετικά 

συγκεκριμένου χαρακτήρα εννοιολογικό πεδίο (πεδίο αφετηρίας) σε αντίστοιχα 

στοιχεία ενός άλλου σχετικά αφηρημένου εννοιολογικού πεδίου (πεδίο άφιξης).  
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Η εν λόγω απεικόνιση μεταφέρει τη συμπερασματική δομή του πεδίου αφετηρίας 

στο πεδίο άφιξης, χωρίς ωστόσο να έχει χαρακτηριστικά ισομορφισμού: είναι εν μέρει 

συνεπής με την τοπολογία των δυο πεδίων.  

Η χρήση της εννοιολογικής μεταφοράς είναι μια κεντρική και εν πολλοίς 

ασυνείδητη γνωστική διαδικασία. Κατ’ αυτή την έννοια, οι εννοιολογικές μεταφορές 

αποτελούν μέρος του συστήματος σκέψης μας. Η πρωταρχική λειτουργία τους είναι 

να επιτρέπουν το συλλογισμό σε πεδία σχετικώς αφηρημένου χαρακτήρα κάνοντας 

χρήση της συμπερασματικής δομής από πεδία σχετικώς συγκεκριμένου χαρακτήρα.  

Οι απεικονίσεις των εννοιολογικών μεταφορών διατηρούν τη δομή των 

εικονοσχημάτων. Κατά τη μεταφορά, η εννοιολογική διαπεδιακή απεικόνιση είναι 

πρωτοταγής ενώ η μεταφορική γλώσσα δευτεροταγής, καθώς πορίζεται από την 

εννοιολογική μεταφορά. Πολλές λέξεις εννοιών του πεδίου αφετηρίας 

χρησιμοποιούνται επίσης για έννοιες του πεδίου άφιξης. Όταν η διαδικασία αυτή 

είναι εφικτή, τότε αποκτά συστηματικό χαρακτήρα και παγιώνεται.  

Μεγάλο μέρος αυτού που ονομάζουμε λογικό συμπερασμό είναι στην 

πραγματικότητα χωρικός συμπερασμός απεικονισμένος στο πεδίο της αφηρημένης 

λογικής. 

Σε σχέση με τα Μαθηματικά οι Lakoff και Núñez (2000) διακρίνουν τέσσερις 

βασικούς τύπους εννοιολογικών μεταφορών: 

• Οι Θεμελιωτικές Μεταφορές θεμελιώνουν την κατανόηση μαθηματικών ιδεών 

στην καθημερινή εμπειρία. Το πεδίο αφετηρίας βρίσκεται εκτός του μαθηματικού 

πεδίου, ενώ το πεδίο αφίξεως εντός. Κομβικά παραδείγματα σχετικά είναι οι 

μεταφορές Οι Κλάσεις είναι Δοχεία και η Βασική Μεταφορά του Απείρου. 

• Οι Επαναπροσδιοριστικές Μεταφορές παράγουν μια καινούργια, τεχνικού 

τύπου μαθηματική κατανόηση αντικαθιστώντας ή ενσωματώνοντας συνήθεις έννοιες. 

Παράδειγμα αποτελεί η εννοιολογική μεταφορά του Cantor για τον 

επαναπροσδιορισμό και την εκ νέου αντίληψη εννοιών όπως «τόσα – όσα», 

«περισσότερα από» στο πεδίο των απειροσυνόλων, μέσω της αμφιμονοσήμαντης 

αντιστοίχισης. 
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•  Οι Συνδετικές Μεταφορές μάς επιτρέπουν να αντιλαμβανόμαστε ένα 

μαθηματικό πεδίο μέσω ενός άλλου μαθηματικού πεδίου. Εδώ, τα πεδία αφετηρίας και 

αφίξεως είναι μαθηματικού περιεχομένου. Στα παραδείγματα περιλαμβάνεται η 

μεταφορά Οι Συναρτήσεις είναι Σύνολα Σημείων, η μεταφορά  τα Σύνολα είναι 

Γραφήματα κ.ά. 

• Η Μεταφορά της Τυπικής Αναγωγής επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε κάθε 

μαθηματικό πεδίο με συνολοθεωρητικούς όρους και να το εκσυμβολίζουμε 

ομοιόμορφα με τη συνδρομή της τυπικής λογικής (WMCF σελ. 369). 

Ας θεωρήσουμε ένα διαφωτιστικό παράδειγμα θεμελιωτικής εννοιολογικής 

μεταφοράς, τη μεταφορά Οι Κλάσεις Είναι Δοχεία, μέσω της οποίας καταλαβαίνουμε 

την κλάση σαν φραγμένη περιοχή του χώρου και τα στοιχεία της σαν αντικείμενα 

μέσα σε αυτήν.  Η μεταφορική αντιστοίχιση έχει ως εξής: 

 

ΟΙ ΚΛΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΟΧΕΙΑ 

Πεδίο Αφετηρίας     Πεδίο Άφιξης 

ΔΟΧΕΙΑ      ΚΛΑΣΕΙΣ 

 

Φραγμένες περιοχές του χώρου 

Αντικείμενα μέσα στο δοχείο 

Η μια φραγμένη περιοχή μέσα στην 

άλλη 

→ 

→ 

→ 

 

Κλάσεις 

Στοιχεία της Κλάσης 

Μια Υποκλάση  

    

Ας υποθέσουμε ότι εφαρμόζουμε την ανωτέρω απεικόνιση στα δυο 

συμπερασματικού χαρακτήρα μορφώματα που προαναφέραμε και τα οποία 

χαρακτηρίζουν τη χωρική λογική του σχήματος Εγκλεισμού: 
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Πεδίο Αφετηρίας     Πεδίο Άφιξης 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΙ ΤΟΥ  

ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ                   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 

Νόμος Αποκλείσεως Τρίτου 

Κάθε αντικείμενο Χ βρίσκεται είτε 

εντός του Δοχείου Α είτε εκτός του 

δοχείου Α. 

Νόμος Αποκλείσεως Τρίτου 

Κάθε στοιχείο Χ είτε ανήκει στην 

κλάση Α είτε δεν ανήκει στην κλάση Α.  

Νόμος Απόσπασης - Modus Ponens 

Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και 

ενός αντικειμένου Χ, αν το Α είναι μέσα 

στο Β και το Χ μέσα στο Α, τότε το Χ 

είναι μέσα στο Β. 

 

Νόμος Απόσπασης - Modus Ponens 

Δοθέντων δυο κλάσεων Α και Β και 

ενός στοιχείου Χ, αν η Α είναι υποκλάση 

της Β και το Χ ανήκει στην Α, τότε το Χ 

ανήκει στην Β.  

Νόμος Υποθετικού Συλλογισμού 

Δοθέντων τριών δοχείων Α, Β και Γ, 

αν το Α είναι μέσα στο Β και το Β μέσα 

στο Γ, τότε το Α είναι μέσα στο Γ. 

Νόμος Υποθετικού Συλλογισμού 

Δοθέντων τριών κλάσεων Α, Β και Γ, 

αν η Α είναι υποκλάση της Β και η Β 

είναι υποκλάση της Γ, τότε η Α είναι 

υποκλάση της Γ. 

Νόμος Συλλογισμού Αρνητικής 

Μορφής – Modus Tollens 

Δοθέντων δυο δοχείων Α και Β και Υ 

είναι ένα αντικείμενο, αν το Α είναι μέσα 

στο Β και το Υ είναι έξω από το Β, τότε 

το Υ είναι έξω από το Α. 

Νόμος Συλλογισμού Αρνητικής 

Μορφής – Modus Tollens 

Δοθέντων δυο κλάσεων Α και Β και 

ενός στοιχείου Υ, αν η Α είναι υποκλάση 

της Β και το Υ δεν ανήκει στην κλάση Β, 

τότε το Υ δεν ανήκει στην κλάση Α. 

    

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 1111    (WMCF σελ.44)    

 

Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι οι ανωτέρω νόμοι της λογικής είναι μεταφορικές 

απεικονίσεις της χωρικής λογικής των σχημάτων Εγκλεισμού,  και ως τέτοιοι είναι 

θεμελιωμένοι στις νευρικές δομές που χαρακτηρίζουν τα εν λόγω σχήματα.  
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Η μεταφορά Οι Κλάσεις Είναι Δοχεία αποτελεί μια εννοιολογικού χαρακτήρα 

μεταφορά και διατηρεί ως εκ τούτου, τη συμπερασματική δομή του πεδίου 

αφετηρίας. 

Επιπλέον, υπάρχουν σημαντικά πρόσθετα στο ίδιο σχήμα: 

Η αλληλοεπικάλυψη των εσωτερικών δυο 

φραγμένων περιοχών. 
→ Η τομή δυο κλάσεων. 

Τα εσωτερικά δυο φραγμένων περιοχών 

συνολικά. 
→ Η ένωση δυο κλάσεων. 

    

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 2222    

Εν ολίγοις, με δεδομένη τη χωρική λογική του σχήματος Εγκλεισμού, η μεταφορά 

Οι Κλάσεις Είναι Δοχεία αποτελεί μια καθημερινή εκδοχή της απλής λογικής Boole 

για την ένωση και τομή κλάσεων. Αυτός είναι ό λόγος που τα διαγράμματα Venn μας 

φαίνονται τόσο φυσικά. Η απλή λογική Boole έχει εννοιολογικό χαρακτήρα και είναι 

προϊόν ενός αισθητηριακού αντιληπτικού μηχανισμού: της ικανότητας να 

αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο με όρους δομών εγκλεισμού. 

Κατά την προσέγγιση της ενσώματης αντίληψης περί νου, η χωρική λογική είναι 

πρωτοταγής ενώ η αφηρημένη λογική των κλάσεων είναι δευτεροταγής, καθώς 

προκύπτει μέσω μιας εννοιολογικής μεταφοράς. Τούτο είναι αντίθετο με  την 

προσέγγιση της τυπικής μαθηματικής λογικής, βρίσκεται πίσω από αυτήν, εξηγεί δε 

γιατί η ενσώματη μαθηματική αντίληψη παρουσιάζεται τόσο διαφορετική από την 

αντίστοιχη τυπική. 

Πιο σύνθετες μαθηματικές έννοιες είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής υπέρθεσης 

μεταφορών επί μεταφορών, συχνά μέσα από πορεία αιώνων. Κάθε μεταφορική 

υπέρθεση, μεταφέρει τη συμπερασματική δομή από το πεδίο αφετηρίας στο πεδίο 

άφιξης με συστηματικό τρόπο, ενώ μια συμπερασματική δομή η οποία χάνεται κατά 

τις υπερθέσεις, είναι δυνατόν να αποκαλυφθεί εκ νέου μέσω λεπτομερούς ανάλυσης 

των μεταφορών. 
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1.8.1.8.1.8.1.8. Η Η Η Η ΕννοιολογικήΕννοιολογικήΕννοιολογικήΕννοιολογική    ΜίξΜίξΜίξΜίξηηηη    

 

Εννοιολογική μίξη είναι ο εννοιολογικός συνδυασμός δυο διακριτών γνωστικών 

δομών με σταθερές αντιστοιχίες μεταξύ τους.  

Μια απλή περίπτωση στο πεδίο των Μαθηματικών αποτελεί ο μοναδιαίος κύκλος 

εμφυτευμένος στο καρτεσιανό επίπεδο. Οι σταθερές αντιστοιχίες είναι:  

(α) το κέντρο του κύκλου είναι η αρχή των αξόνων και 

 (β) η ακτίνα του κύκλου είναι ίση με 1.  

Η εν λόγω μίξη δημιουργεί συμπερασμούς που προκύπτουν τόσο από τις 

αντιστοιχίες τις ίδιες όσο και από τη συμπερασματική δομή των δυο πεδίων. Για 

παράδειγμα, ο κύκλος τέμνει των άξονα των x στα σημεία ( )1, 0−  και ( )1, 0 ενώ τον 

άξονα των y στα σημεία ( )0, 1−  και ( )0,1 . Το αποτέλεσμα είναι κάτι περισσότερο 

από ένας κύκλος. Είναι ένας κύκλος με σταθερή θέση και η περίμετρός του μπορεί να 

μετρηθεί με την βοήθεια αριθμών που βρίσκονται στους δυο άξονες. Ένας κύκλος στο 

ευκλείδειο επίπεδο δεν θα είχε τέτοιες ιδιότητες. 

Όταν οι σταθερές αντιστοιχίες μιας εννοιολογικής μίξης δίνονται με μια 

μεταφορά, η μίξη ονομάζεται μεταφορική μίξη. Παράδειγμα αποτελεί η μίξη Αριθμός 

— Ευθεία Γραμμή, η οποία χρησιμοποιεί τις αντιστοιχίες που προκύπτουν από τη 

μεταφορά Οι Αριθμοί Είναι Σημεία Μιας Ευθείας. Κατά τη μίξη, προκύπτουν 

καινούργιες οντότητες, τα σημεία-αριθμοί, που είναι ταυτόχρονα σημεία μιας ευθείας 

αλλά και αριθμοί (Fauconnier 1997, Turner και Fauconnier 1995, 1998). 

Κατά τη μηχανική προσέγγιση του Αρχιμήδη στο πρόβλημα του τετραγωνισμού 

της παραβολής (βλ.σελ.59), αναγνωρίζεται η μεταφορική μίξη Το Ευθύγραμμο Τμήμα 

Είναι Ράβδος, όπου τα ευθύγραμμα τμήματα αντιμετωπίζονται σαν ομοιογενείς 

ράβδοι. Προϊόν της μίξης είναι μια καινούργια οντότητα, το Ευθύγραμμο Τμήμα–

Ράβδος, το οποίο διατηρεί τις πρωτοτυπικές – γεωμετρικές ιδιότητες του 

ευθυγράμμου τμήματος αλλά και τη φυσική ιδιότητα του βάρους. Η επακόλουθη 

συμπερασματική δομή (ισορροπία των μοχλών) είναι καταλυτικής σημασίας για την 
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επίλυση του προβλήματος του τετραγωνισμού. 

 

1.9.1.9.1.9.1.9. Η ΕΗ ΕΗ ΕΗ Ενσώματη προσέγγιση νσώματη προσέγγιση νσώματη προσέγγιση νσώματη προσέγγιση του Απείρουτου Απείρουτου Απείρουτου Απείρου    

 

Από τη σκοπιά της σύγχρονης γνωσιακής επιστήμης, της εννοιολογικής ανάλυσης 

και της γνωσιακής σημασιολογίας, η μελέτη των Μαθηματικών και ιδιαιτέρως του 

απείρου, θέτει αρκετά και ενδιαφέροντα ερωτήματα:  

Πώς αντιλαμβανόμαστε το άπειρο δεδομένου ότι τα σώματά μας και οι εμπειρίες 

μας είναι εν τέλει πεπερασμένα;  

Ποια είναι η προέλευση του απείρου;  

Ποιοι γνωστικοί μηχανισμοί το καθιστούν δυνατό;  

Πώς μια παράδοξη ιδέα όπως το άπειρο είναι δυνατόν να δομεί ένα αντικειμενικό 

και ακριβές πεδίο όπως είναι τα Μαθηματικά;  

Πώς αποκτούν οι διάφορες μορφές του απείρου την ακριβή εννοιολογική δομή 

που παρουσιάζουν;  

Αυτά τα ερωτήματα δεν είναι καινούργια. Η Φιλοσοφία, η Φιλοσοφία των 

Μαθηματικών και της τυπικής Λογικής τα έχουν προσεγγίσει ήδη. Ωστόσο, το θέμα 

είναι ότι οι εν λόγω επιστήμες συχνά παραβλέπουν σημαντικά εμπειρικά δεδομένα 

όταν ασχολούνται με τη φύση και τη δομή των ιδεών και εννοιών. Συνήθως δεν 

λαμβάνουν υπόψη τούς περιορισμούς που επιβάλλονται από τα μέχρι τώρα ευρήματα 

της σύγχρονης επιστημονικής μελέτης του ανθρώπινου εγκεφάλου, του νευρικού 

συστήματος και των πραγματικών ανθρώπινων γνωστικών φαινομένων. Αποτέλεσμα 

τούτου είναι η μελέτη της φύσης και της θεμελίωσης των μαθηματικών οντοτήτων 

συχνά να περιορίζεται σε συζητήσεις για τυπικές αποδείξεις ή για τη χρήση των 

αξιωμάτων. Η σύγχρονη επιστημονική μελέτη του εγκεφάλου μάς διδάσκει ότι το 

ανθρώπινο λογικό και οι εννοιολογικές δομές απέχουν πολύ από το να λειτουργούν 

με όρους τυπικών αποδείξεων και αξιωμάτων. Η αλήθεια ενός μαθηματικού 

θεωρήματος αποκαλύπτεται από τη σημασία και το νόημά του όσο και από την 
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τυπική απόδειξή του.  

Εν πάση περιπτώσει, κάθε απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα οφείλει να λάβει 

σοβαρά υπόψη, το πώς λειτουργεί το ανθρώπινο μυαλό, οι δε απαντήσεις από 

γνωσιακή άποψη, οφείλουν να είναι πειστικές, δηλαδή να είναι δυνατόν να ελεγχθούν 

εμπειρικά. 

Για να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε την ενσώματη αφετηρία της ιδέας του 

απείρου, θα πρέπει να στραφούμε στο πλέον κοινό από τα ανθρώπινα αντιληπτικά 

συστήματα, αυτό που οι γλωσσολόγοι ονομάζουν σύστημα όψεως. 

    

1.10.1.10.1.10.1.10. ΗΗΗΗ    ΌΌΌΌψηψηψηψη    

 

Η όψη είναι, από τη σκοπιά της γλωσσολογίας, κατ’ αρχήν μια γραμματική 

κατηγορία χρονικής υφής, η οποία ωστόσο διακρίνεται από τη γραμματική 

κατηγορία του χρόνου με ουσιαστικό τρόπο. Ενώ ο γραμματικός χρόνος τοποθετεί 

τα γεγονότα στον άξονα του χρόνου σε σχέση με το παρόν του ομιλούντος ή κάποιο 

άλλο γεγονός, η όψη αποδίδει τον τρόπο με τον οποίο ο ομιλών επιλέγει να δει και να 

παρουσιάσει ένα γεγονός σε σχέση με την εσωτερική χρονική ή άλλη σύστασή του. 

Συνεπώς, η όψη δεν αφορά την αντικειμενική χρονική σύσταση κάθε ενέργειας ή 

κατάστασης, αλλά τον τρόπο με τον οποίο ο ομιλών τη θεωρεί, και μάλιστα, αν τη 

θεωρεί συνοπτικά, ως σύνολο, χωρίς να ενδιαφέρεται για την εσωτερική της 

διάρθρωση ή αν τη θεωρεί στην εξέλιξή της και επιλέγει να μας δώσει πληροφορίες 

σχετικά. Εν τέλει, αν επιλέγει σημείο θέασης έξω από το γεγονός ή μέσα από το 

γεγονός. Στην πρώτη περίπτωση, η θέαση είναι συνοπτική ενώ στην δεύτερη,  μη 

συνοπτική. («Τον Αύγουστο θα δουλέψω σε εστιατόριο» ↔ «Τον Αύγουστο θα 

δουλεύω σε εστιατόριο») (Μόζερ, 2007) 

Το σύστημα όψεως χαρακτηρίζει τη δομή των γεγονότων όπως τα 

αντιλαμβανόμαστε. Κάποιες ενέργειες έχουν εγγενώς επαναληπτικό χαρακτήρα, 

όπως η αναπνοή, ενώ άλλες έχουν συνεχή χαρακτήρα, όπως η κίνηση. Κάποιες έχουν 

εγγενώς αρχικά και τελικά σημεία, όπως η αναπήδηση. Άλλες έχουν μόνο αρχικό 
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σημείο, όπως η αναχώρηση, ενώ άλλες μόνο τελικό σημείο, όπως η άφιξη. Όσες έχουν 

τελικό σημείο έχουν επίσης καταληκτική κατάσταση. Μάλιστα, η ολοκλήρωση 

κάποιων ενεργειών άλλοτε νοείται ως μέρος της ενέργειας της ίδιας (η προσεδάφιση 

είναι μέρος της αναπήδησης), ενώ σε άλλες ενέργειες η ολοκλήρωση νοείται ως 

εξωτερική (η προσγείωση δεν θεωρείται μέρος της πτήσης, όπως για παράδειγμα, η 

κίνηση ενός πλανήτη στην τροχιά του). Κάποιες επαναληπτικές ενέργειες πάλι 

γίνονται αντιληπτές ως καταστάσεις χωρίς ολοκλήρωση. Πρόκειται για ένα τρόπο 

αντίληψης μη συνοπτικής όψεως και η εν λόγω αντίληψη εμφανίζεται να είναι 

ενσωματωμένη στο σύστημα κινητικού ελέγχου του εγκεφάλου. Ο Narayanan (1977), 

όπως προαναφέραμε, έδειξε ότι η νευρική υπολογιστική δομή των σχημάτων όψεως 

είναι ίδια με αυτήν που απαντάται στο σύστημα κινητικού ελέγχου. 

 

1.11.1.11.1.11.1.11. Το Δυνητικό Το Δυνητικό Το Δυνητικό Το Δυνητικό ΆΆΆΆπειροπειροπειροπειρο    

 

Ήδη ο Αριστοτέλης (384-322 π.Χ. ) φαίνεται ότι παρακινήθηκε στη μελέτη της 

έννοιας του απείρου προκειμένου να αντιμετωπίσει τα ελεατικά παράδοξα κίνησης, 

θέτοντας το (ίδιο) βασικό ερώτημα: Τι είναι το άπειρο και τι ακριβώς σημαίνει να 

διερωτηθούμε αν υπάρχει ή όχι;  Στα πλαίσια μιας σύγχρονης μαθηματικής θεωρίας, 

συγκεκριμένες απαντήσεις έχουν ήδη δοθεί, για παράδειγμα στα πλαίσια της κατά 

Zermelo-Fraenkel θεωρίας των συνόλων: Η ύπαρξη του απείρου κατοχυρώνεται με 

τυπικό τρόπο από μια πρόταση γραμμένη στα πλαίσια της γλώσσας της 

συγκεκριμένης θεωρίας.  

Για τον Αριστοτέλη η ανάγκη να διερωτηθούμε για το άπειρο προέρχεται από 

πέντε πηγές: 

(α) Από την επαγωγικής υφής πεποίθησή μας ότι ο χρόνος είναι απέραντος — 

άπειρος. 

(β) Από τη δυνατότητα ύπαρξης διαδικασιών τμήσης εκτεταμένων μεγεθών, όπου 

το πλήθος των πράξεων τμήσης δεν είναι άνω φραγμένο. 

(γ) Από την αέναη παρουσία της γέννησης και της φθοράς κάθε αισθητού 
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αντικειμένου. 

(δ) Από την αντίληψη πως οτιδήποτε έχει όρια, οριοθετείται πάντα από κάτι άλλο 

που δεν αποτελεί μέρος του, και επομένως, η ολότητα των πραγμάτων δεν μπορεί να 

έχει όρια, διότι αυτά τα όρια θα περιέχονταν ήδη στην ολότητα των πραγμάτων. 

(ε) Από το απεριόριστο της ανθρώπινης σκέψης, που συνεπάγεται το απεριόριστο 

των νοητικών κατασκευών, όπως οι αριθμοί και τα γεωμετρικά μεγέθη  

(Αναπολιτάνος, 1985). 

Οι διαδικασίες που είναι υπεύθυνες για την εξοικείωσή μας με την έννοια του 

απείρου είναι η αθροιστική και η διαιρετική διαδικασία.  

Η αθροιστική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στη θεώρηση αντικειμένων 

οσοδήποτε μεγάλων, ωστόσο πεπερασμένων διαστάσεων:  δοθέντος ενός 

ευθυγράμμου τμήματος μήκους α , είναι δυνατόν να υποθέσουμε την ύπαρξη 

τμήματος μήκους n α⋅ , όπου n  είναι ένας δεδομένος τυχαίος φυσικός αριθμός. Για 

τον Αριστοτέλη, αντικείμενα απείρου μεγέθους δεν υπάρχουν. Άπειρες ολότητες 

αντικειμένων μπορούν να εξεταστούν μόνον εσωτερικά και συνεπώς, νόημα έχει μια 

μόνον δυνητική σπουδή του απείρου. Κατ’ αυτή την έννοια, αντικείμενο σπουδής 

μπορεί να είναι οι αριθμοί 1, 2, 3, …, όμως η θεώρηση του συνόλου των φυσικών 

αριθμών, δηλαδή ενός άπειρου αντικειμένου, ως αντικειμένου σπουδής καθεαυτόν, 

δεν είναι επιτρεπτή.3  

Η διαιρετική διαδικασία επίσης συνεισφέρει στην κατανόησή μας για το άπειρο. 

Τέτοιο παράδειγμα είναι η ατελεύτητη ακολουθία πράξεων τομής ενός ευθυγράμμου 

τμήματος. Είναι η ακολουθία που προκύπτει από τη διαδοχική τμήση ενός τμήματος 

πρώτα σε δύο κομμάτια, κατόπιν σε τρία, σε τέσσερα κ.τ.λ. Αν και το ευθύγραμμο 

τμήμα είναι πεπερασμένο, εντούτοις μπορεί να θεωρηθεί ως δυνάμει άπειρο 

αντικείμενο, κατά την έννοια ότι μπορεί επανειλημμένα να τμηθεί.  

Να τονίσουμε ξανά ότι τόσο η αθροιστική διαδικασία όσο και η διαιρετική 

διαδικασία, σε κάθε δεδομένη φάση τους, περιλαμβάνουν μόνο ένα πεπερασμένο 

                                                                        
3
 Η αντικειμενοποίηση του συνόλου των φυσικών αριθμών  έγινε στα πλαίσια της κατά Zermelo – 

Fraenkel θεωρίας των συνόλων, όπου γίνεται αξιωματικά δεκτή η ακόλουθη υπαρκτική πρόταση: 
Υπάρχει ένα συνολοθεωρητικό αντικείμενο τέτοιο ώστε (α) ο αριθμός 0 είναι στοιχείο του και (β) αν ο 
αριθμός n είναι στοιχείο του, τότε ο αριθμός n+1 είναι επίσης στοιχείο του. 
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αριθμό επαναλήψεων. Συνολικά δεν έχουν πέρας, δεν έχουν καταληκτική κατάσταση 

και ως εκ τούτου, έχουν μη συνοπτική όψη.  

Οι διαδικασίες που υπεισέρχονται στο δυνητικό άπειρο έχουν μη συνοπτική όψη. 

 

1.12.1.12.1.12.1.12. Το Ενεστωτικό Το Ενεστωτικό Το Ενεστωτικό Το Ενεστωτικό ΆΆΆΆπειροπειροπειροπειρο    ως ως ως ως ΕννοιολογικήΕννοιολογικήΕννοιολογικήΕννοιολογική    ΜεταφοράΜεταφοράΜεταφοράΜεταφορά    

 

Περισσότερο από την έννοια του δυνητικού απείρου, πραγματικά ενδιαφέρουσα 

και παραγωγική από μαθηματική άποψη αποδεικνύεται ιστορικά  η έννοια του 

ενεστωτικού απείρου.   

Ως μαθηματικό αντικείμενο, ο Αριστοτέλης θεωρούσε το ενεστωτικό άπειρο ως 

αποτέλεσμα ενός αμφιλεγόμενου νοητικού άλματος, όπου πλέον το προηγούμενο 

άπειρο «σύμπαν» αποτελεί αντικείμενο στα πλαίσια ενός νέου «σύμπαντος». Τούτο το 

νοητικό άλμα της αντικειμενοποίησης του απείρου είναι, κατά τον Αριστοτέλη, από 

την ίδια τη φύση των πραγμάτων, μια διαδικασία μη επιτρεπτή. Το σύμπαν δεν 

περιέχει άπειρα αντικείμενα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να περατώσει καμιά άπειρη 

διαδικασία, οπότε το ανθρώπινο ον δεν θα μπορούσε να στηρίξει κάπου το εν λόγω 

νοητικό άλμα της αντικειμενοποίησης του απείρου (Αναπολιτάνος, 1985) 

Η θεωρητικού χαρακτήρα υπόθεση των Lakoff και Núñez (2000) είναι ότι, από τη 

σκοπιά της γνωσιακής επιστήμης, το ενεστωτικό άπειρο στα Μαθηματικά είναι 

αποτέλεσμα εννοιολογικής μεταφοράς. Αν μια διαδικασία είναι ατέρμων, δεν είναι 

δυνατόν να περιέλθει σε καταληκτική κατάσταση. Όμως, ο μηχανισμός της 

μεταφοράς επιτρέπει να αντιληφθούμε μια επαναληπτική διαδικασία με όρους μιας 

ολοκληρωμένης διαδικασίας και να δημιουργήσουμε έτσι την έννοια του ενεστωτικού 

απείρου. Μεταφορικά, η ατέρμων διαδικασία χαρακτηρίζεται και γίνεται εν 

κατακλείδι αντιληπτή, ως ένα πραγματωμένο αντικείμενο, δηλαδή νοείται σαν να έχει 

ολοκληρωθεί, σαν να έχει περιέλθει σε μια καταληκτική κατάσταση. 

Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε αρχικά ένα ισόπλευρο τρίγωνο, στη συνέχεια ένα 

τετράγωνο, κατόπιν ένα κανονικό πεντάγωνο, ένα κανονικό εξάγωνο κ.τ.λ. 

Μπορούμε να εστιάσουμε την προσοχή μας σε συγκεκριμένες όψεις τούτης της 
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ακολουθίας κανονικών πολυγώνων και να παρατηρήσουμε ότι εξαιτίας του πολύ 

ειδικού τρόπου με τον οποίο η ακολουθία σχηματίζεται, αναδύονται κάποια 

ενδιαφέροντα στοιχεία. Μετά από κάθε επανάληψη το πλήθος των πλευρών 

αυξάνεται κατά ένα, ενώ οι πλευρές γίνονται ολοένα μικρότερες. Καθώς η διαδικασία 

συνεχίζεται μπορούμε να δούμε ότι το σχήμα του πολυγώνου πλησιάζει ολοένα στο 

σχήμα ενός κύκλου. Αν σκεφτούμε με όρους ενεστωτικού απείρου, επιβάλλεται ένα 

τέλος στο άπειρο όπου η άπειρη ακολουθία ως σύνολο οδηγείται πράγματι σε μια 

καταληκτική κατάσταση, δηλαδή σε έναν κύκλο ο οποίος νοείται ως ένα κανονικό 

πολύγωνο με άπειρο πλήθος πλευρών. Ο εν λόγω κύκλος έχει όλες τις πρωτοτυπικές 

ιδιότητες των κύκλων (εμβαδόν, περίμετρο, κέντρο, π ως λόγο περιμέτρου προς 

διάμετρο, κ.λπ.), ωστόσο κατά την εν λόγω θεώρηση,  είναι ένα πολύγωνο. 

Το γεγονός ότι «επιβάλλεται» καταληκτική κατάσταση είναι που καθιστά το 

ενεστωτικό άπειρο τόσο πλούσιο και παραγωγικό στα Μαθηματικά. Όμως, το ίδιο 

ακριβώς γνώρισμα είναι εξαιρετικά αμφιλεγόμενο καθώς συχνά οδήγησε στον 

χειρότερο εχθρό των Μαθηματικών: σε αντιφάσεις. Τα παράδοξα της ελεατικής 

κίνησης είναι ένα ισχυρό ιστορικό παράδειγμα και ερμηνεύει εν πολλοίς τη «φρίκη» 

της αρχαιοελληνικής σκέψης ενώπιον του ενεστωτικού απείρου. Πολλοί 

μεταγενέστεροι λαμπροί μαθηματικοί, όπως ο Γαλιλαίος (1564-1642), ο Carl Friedrich 

Gauss (1777-1855), o Augustin Louis Cauchy (1789-1857), o Karl Weierstrass, ο Henri 

Poincaré (1854-1912) κ.α., είχαν αποκρούσει αποφασιστικά το ενεστωτικό άπειρο και 

το θεωρούσαν ως ένα απλό «τρόπο του λέγειν». Μέχρι το 19
ο
 αιώνα μεταξύ των 

μαθηματικών υπήρχε εδραιωμένη η κοινή πεποίθηση ότι, στην καλύτερη περίπτωση, 

το ενεστωτικό άπειρο θα μπορούσε να τροφοδοτήσει κάποιες ενορατικές ιδέες, όπως 

παραδείγματος χάρη κατά την ενασχόληση με τα όρια. Ωστόσο με το ενεστωτικό 

άπειρο δεν θα ήταν δυνατόν, σύμφωνα με την παραπάνω άποψη, να παραχθούν 

συνεπή και ενδιαφέροντα μαθηματικά. Ο Georg Cantor ακολουθώντας μια 

προκαταρκτική εργασία του Bernard Bolzano (1781-1848) και του Richard Dedekind 

(1831-1916) άλλαξε ριζικά αυτή την άποψη, αναγνωρίζοντας το ενεστωτικό άπειρο ως 

μια γνήσια μαθηματική οντότητα. Η αμφιλεγόμενη στην εποχή της, μη συμβατική 

εργασία του παρήγαγε εκπληκτικά νέα μαθηματικά αποτελέσματα.  
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1.13.1.13.1.13.1.13.     ΒασικήΒασικήΒασικήΒασική    ΜεταφοράΜεταφοράΜεταφοράΜεταφορά    του Απείροτου Απείροτου Απείροτου Απείρου υ υ υ     

 

Για την περαιτέρω ανάλυση της έννοιας του ενεστωτικού απείρου από τη σκοπιά 

της γνωσιακής επιστήμης, η έννοια της Βασικής Μεταφοράς του Απείρου (στο εξής 

ΒΜΑ) καθίσταται ουσιώδης.  

Πρόκειται για μια γενικού χαρακτήρα εννοιολογική απεικόνιση, η οποία 

απαντάται εντός αλλά και εκτός των Μαθηματικών, ωστόσο κατανοείται με τον 

καλύτερο τρόπο στα πλαίσια του ακριβούς και αυστηρού πεδίου των Μαθηματικών. 

Οι Lakoff & Núñez  θεωρούν ότι η ΒΜΑ είναι ένας απλός, καθημερινός ανθρώπινος 

αντιληπτικός μηχανισμός υπεύθυνος για τη δημιουργία ενεστωτικού απείρου κάθε 

είδους: από τα κατ’ εκδοχήν σημεία της Προβολικής Γεωμετρίας, μέχρι τις σειρές, τα 

απειροσύνολα, τα απειροστά και τα όρια.  

Η εν λόγω εννοιολογική απεικόνιση παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα 3.  

Το πεδίο αφετηρίας περιέχει  τις Ολοκληρωμένες Επαναληπτικές Διαδικασίες (με 

συνοπτική όψη). Στα Μαθηματικά, οι εν λόγω διαδικασίες αντιστοιχούν σε αυτές που 

είναι ορισμένες στο χώρο του πεπερασμένου. Το πεδίο άφιξης είναι ο χώρος ο οποίος 

περιέχει τις Ατέρμονες Επαναληπτικές Διαδικασίες (με μη συνοπτική όψη), και ως εκ 

τούτου χαρακτηρίζει διαδικασίες οι οποίες ενέχουν το δυνητικό άπειρο. 
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Η ΒΑΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΕΙΡΟΥ 

Πεδίο Αφετηρίας     Πεδίο Άφιξης 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ (ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ) 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
    

ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Εναρκτήρια Κατάσταση →    Εναρκτήρια Κατάσταση  

Κατάσταση απορρέουσα από το 

αρχικό στάδιο της διαδικασίας. 
→    

Κατάσταση απορρέουσα από το αρχικό 

στάδιο της διαδικασίας.     

Η Διαδικασία: Από μια δεδομένη 

ενδιάμεση κατάσταση δημιούργησε 

την επόμενη κατάσταση.                  

→    

Η Διαδικασία: Από μια δεδομένη 

ενδιάμεση κατάσταση δημιούργησε την 

επόμενη κατάσταση.                                       

Το ενδιάμεσο αποτέλεσμα μετά την 

επανάληψη  της ανωτέρω  διαδικασίας.               
→    

Το ενδιάμεσο αποτέλεσμα μετά την 

επανάληψη  της ανωτέρω  διαδικασίας.                                 

Η τελική καταληκτική  κατάσταση →    
«Η τΗ τΗ τΗ τελική καταληκτική  κατάσταση»ελική καταληκτική  κατάσταση»ελική καταληκτική  κατάσταση»ελική καταληκτική  κατάσταση»    

(ενεστωτικό άπειρο)(ενεστωτικό άπειρο)(ενεστωτικό άπειρο)(ενεστωτικό άπειρο) 

Συμπέρασμα:   Η τελική καταληκτική 

κατάσταση είναι μοναδική και έπεται 

κάθε μη τελικής κατάστασης. 

    

→    

Συμπέρασμα:   Η τελική καταληκτική Συμπέρασμα:   Η τελική καταληκτική Συμπέρασμα:   Η τελική καταληκτική Συμπέρασμα:   Η τελική καταληκτική 

κατάσταση είναικατάσταση είναικατάσταση είναικατάσταση είναι    μοναδική και έπεται μοναδική και έπεται μοναδική και έπεται μοναδική και έπεται 

κάθε μη τελικής κατάστασης.κάθε μη τελικής κατάστασης.κάθε μη τελικής κατάστασης.κάθε μη τελικής κατάστασης.    

    

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 3333    (WMCF σελ.159)    

Τα τέσσερα πρώτα στοιχεία του πεδίου άφιξης είναι κατά κυριολεξία ταυτόσημα 

με τα αντίστοιχα τέσσερα στοιχεία του πεδίου αφετηρίας. Η εννοιολογική μεταφορά 

είναι αυτή που επιβάλλει μια «τελική καταληκτική κατάσταση» στην ατέρμονη 
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διαδικασία (στο τελευταίο στοιχείο του πεδίου άφιξης). Επιπροσθέτως, το κρίσιμο 

συμπέρασμα στο πεδίο άφιξης είναι προϊόν της ίδιας μεταφοράς: σε κάθε 

ολοκληρωμένη διαδικασία, η τελική καταληκτική κατάσταση είναι μοναδική. Αυτό 

σημαίνει ότι: 

Δεν υπάρχει πρότερη καταληκτική κατάσταση:  

δεν υπάρχει διακριτή πρότερη κατάσταση εντός της διαδικασίας η οποία να 

ακολουθεί το στάδιο ολοκλήρωσης αλλά και να προηγείται της τελικής κατάστασης 

της διαδικασίας. 

Δεν υπάρχει ύστερη καταληκτική κατάσταση: 

δεν υπάρχει άλλη κατάσταση της διαδικασίας η οποία να είναι αποτέλεσμα της 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας και να ακολουθεί την τελική κατάσταση της 

διαδικασίας. 

Κατ’ αυτή την έννοια, η μοναδικότητα της τελικής κατάστασης μιας 

ολοκληρωμένης διαδικασίας είναι προϊόν της ανθρώπινης επίγνωσης και όχι 

οπωσδήποτε κάποιο γεγονός που αφορά στον εξωτερικό κόσμο: προκύπτει από τον 

τρόπο που αντιλαμβανόμαστε κάθε ολοκληρωμένη διαδικασία. 

Η ΒΜΑ έρχεται να απεικονίσει τούτη τη ιδιότητα της μοναδικότητας των 

ολοκληρωμένων διαδικασιών και να την επιβάλει στο ενεστωτικό άπειρο. Το 

ενεστωτικό άπειρο είναι μοναδικό, μετά από κάθε δεδομένη εφαρμογή της ΒΜΑ. 

Η διατύπωση αυτής της μεταφοράς έγινε με όρους μιας απλής,  βήμα προς βήμα 

επαναληπτικής διαδικασίας: Από μια δεδομένη κατάσταση δημιούργησε την επόμενη 

κατάσταση. Από μια δεδομένη εναρκτήρια κατάσταση, η διαδικασία παράγει 

ενδιάμεσες καταστάσεις. Η μεταφορική διαδικασία διέρχεται μια απειρία τέτοιων 

ενδιάμεσων καταστάσεων και καταλήγει σε μια μεταφορική, μοναδική καταληκτική 

κατάσταση. 

Η ΒΜΑ είναι δυνατόν να θεωρηθεί επίσης ως εννοιολογική μίξη (Núñez R., 2003). 

Στην εν λόγω θεώρηση, έχει δυο χώρους εισόδου. Εντός του χώρου μίξεως αναδύεται 

μια συμπερασματική δομή απαραίτητη για τον χαρακτηρισμό διαδικασιών που 

ενέχουν το ενεστωτικό άπειρο.  
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Στο παρακάτω σχήμα φαίνονται οι αντιστοιχίες μεταξύ των χώρων εισόδου και οι 

προβολές προς το χώρο μίξεως. 

Η αντιστοιχία μεταξύ των στοιχείων των δυο χώρων εισόδου είναι πλήρης με 

εξαίρεση το τελευταίο, το μοναδικό στοιχείο που διακρίνει μια πεπερασμένη 

διαδικασία από την εν δυνάμει άπειρη διαδικασία. Όλα τα αντίστοιχα στοιχεία 

προβάλλονται εντός του χώρου μίξεως. Αυτό που κάνει τη μίξη πράγματι πλούσια 

είναι ότι αμφότερα τα αντίστοιχα διακεκριμένα στοιχεία των χώρων εισόδου 

προβάλλονται εντός του χώρου μίξεως και αναδύεται έτσι η ιδιαίτερη και 

χαρακτηριστική συμπερασματική δομή του ενεστωτικού απείρου: μια ατέρμων 

διαδικασία έχει πέρας και μια μοναδική καταληκτική τελική κατάσταση.  
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ΣχήμαΣχήμαΣχήμαΣχήμα    2222    (Núñez R., 2003 σελ.61)    

Πεδίο Αφετηρίας                                                    

Ολοκληρωµένες Επαναληπτικές ∆ιαδικασίες         

(Συνοπτική Όψη)                                                            

Πεπερασμένες Διαδικασίες 

Πεδίο Άφιξης                                                                     

Ατέρµονες Επαναληπτικές ∆ιαδικασίες                          

(Μη Συνοπτική Όψη)                                                  

Δυνητικό Άπειρο 

Εναρκτήρια Κατάσταση.    

Κατάσταση απορρέουσα από το 

αρχικό στάδιο της διαδικασίας         

Η ∆ιαδικασία: Από µια δεδοµένη 

ενδιάµεση κατάσταση δηµιούργησε  

την επόµενη κατάσταση                                         

Το ενδιάµεσο αποτέλεσµα µετά την 

ανωτέρω                                                              

επανάληψη της διαδικασίας          

∆ιαδικασία ∆ΙΧΩΣ ΠΕΡΑΣ                      

Με τελική καταληκτική κατάσταση 

Εναρκτήρια Κατάσταση 

Κατάσταση απορρέουσα από το 

αρχικό στάδιο της διαδικασίας     

Η ∆ιαδικασία: Από µια δεδοµένη 

ενδιάµεση κατάσταση 

δηµιούργησε την επόµενη 

κατάσταση                                       

Το ενδιάµεσο αποτέλεσµα µετά 

την επανάληψη  της ανωτέρω  

διαδικασίας                                 

∆ιαδικασία µε πέρας και τελική 

καταληκτική  κατάσταση 

 

Εναρκτήρια Κατάσταση 

Κατάσταση απορρέουσα από το 

αρχικό στάδιο της διαδικασίας.                                                       

Η ∆ιαδικασία: Από µια δεδοµένη 

ενδιάµεση κατάσταση 

δηµιούργησε την επόµενη 

κατάσταση 

Το  ενδιάµεσο αποτέλεσµα µετά 

την επανάληψη της ανωτέρω 

διαδικασίας                               

∆ιαδικασία ∆ΙΧΩΣ ΠΕΡΑΣ 

 

Χώρος Μίξεως 

Ενεστωτικό Άπειρο 
Συµπέρασµα:                               

Η τελική καταληκτική 

κατάσταση είναι 

µοναδική και έπεται κάθε 

µη τελικής κατάστασης 
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Για να παρουσιάσουμε πώς λειτουργεί η ΒΜΑ, ας επανέλθουμε στο παράδειγμα με 

την ακολουθία των κανονικών πολυγώνων. Ο πρώτος χώρος εισόδου (αριστερά στο 

παραπάνω διάγραμμα) περιέχει μια πεπερασμένη διαδικασία με συνοπτική όψη. Στο 

παράδειγμά μας, μια ακολουθία κανονικών πολυγώνων με πρώτο στοιχείο ένα 

τρίγωνο, δεύτερο ένα τετράγωνο, τρίτο ένα πεντάγωνο κ.ο.κ., μέχρι ένα συγκεκριμένο 

πολύγωνο με πεπερασμένο αριθμό πλευρών, ας πούμε 256 πλευρές. Ο δεύτερος χώρος 

εισόδου (δεξιά πάνω στο διάγραμμα) περιέχει μια ατέρμονη ακολουθία κανονικών 

πολυγώνων (με μη συνοπτική όψη). Κατά τη μίξη, όλα τα αντίστοιχα στοιχεία 

προβάλλονται (αυτό δίνει την ακολουθία των κανονικών πολυγώνων), όμως τούτη τη 

φορά το ατέρμον χαρακτηριστικό της ακολουθίας  (προβάλλεται από το δεύτερο 

χώρο εισόδου) αναμιγνύεται με το στοιχείο «τελική καταληκτική κατάσταση» 

(προβάλλεται από τον πρώτο χώρο εισόδου) και μας δίνει «μια ατέρμονη ακολουθία 

κανονικών πολυγώνων της οποίας η τελική καταληκτική κατάσταση στο άπειρο είναι 

κύκλος». Πρόκειται για έναν κύκλο αλλόκοτο διότι είναι στην πραγματικότητα 

πολύγωνο, ένα πολύγωνο με άπειρο πλήθος πλευρών (Núñez, 2003). 

       

 

    

Σχήμα Σχήμα Σχήμα Σχήμα 3333    
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1.14.1.14.1.14.1.14. Το Σύνολο των Το Σύνολο των Το Σύνολο των Το Σύνολο των ΦυσικώνΦυσικώνΦυσικώνΦυσικών    ΑριθμώνΑριθμώνΑριθμώνΑριθμών    

 

Από τη σκοπιά της γνωσιακής επιστήμης, το σύνολο των φυσικών αριθμών 

μπορεί να δομηθεί εννοιολογικά μέσω μιας εκδοχής της ΒΜΑ. Και εδώ, η ΒΜΑ 

επιβάλλει μια μεταφορική ολοκλήρωση στην ατέρμονη ακολουθία των φυσικών 

αριθμών. Αποτέλεσμά της είναι το σύνολο όλων των φυσικών αριθμών. 

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Πεδίο Άφιξης     Ειδική Περίπτωση 

ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
    

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 

ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 

Εναρκτήρια Κατάσταση (0) 

 
→    

Το συνηθισμένο φυσικό πλαίσιο, με ένα 

αρχικό απόκομμα φυσικών αριθμών και 

μια πράξη «επομένου» η οποία προσθέτει 

1 στον τελευταίο (μεγαλύτερο) αριθμό της 

συλλογής και δημιουργεί έτσι ένα νέο 

σύνολο.   

Κατάσταση (1) απορρέουσα από το 

αρχικό στάδιο της διαδικασίας 
→    

Το κενό σύνολο: Το σύνολο των φυσικών 

αριθμών που είναι μικρότεροι του 1. 

Η Διαδικασία: Από την πρότερη 

ενδιάμεση κατάσταση (n-1), δημιούργησε 

την επόμενη κατάσταση (n).                          

→    

Με δεδομένο το σύνολο των μικρότερων 

του 1n −   φυσικών αριθμών, έστω 
1n

S
−

, 

σχημάτισε το { }
1

1 :
n n
S n S
−
∪ − =     

Το ενδιάμεσο αποτέλεσμα μετά την 

επανάληψη  της ανωτέρω  διαδικασίας (η 

σχέση μεταξύ n και n-1)                          

→    

Στην κατάσταση n, αποκτούμε το 
n
S , το 

απόκομμα των μικρότερων του n 

φυσικών αριθμών.                                  

«Η τελική Η τελική Η τελική Η τελική καταληκτική  κατάσταση»καταληκτική  κατάσταση»καταληκτική  κατάσταση»καταληκτική  κατάσταση»
4444    

(ενεστωτικό άπειρο “(ενεστωτικό άπειρο “(ενεστωτικό άπειρο “(ενεστωτικό άπειρο “∞ ”)”)”)”) 
→    

S
∞

, το σύνολο το σύνολο το σύνολο το σύνολο όλωνόλωνόλωνόλων    των μικρότερων των μικρότερων των μικρότερων των μικρότερων 

του του του του ∞φυσικών αριθμών, δηλαδή, το φυσικών αριθμών, δηλαδή, το φυσικών αριθμών, δηλαδή, το φυσικών αριθμών, δηλαδή, το 

σύνολο σύνολο σύνολο σύνολο όλωνόλωνόλωνόλων    των φυσικών αριθμών (το των φυσικών αριθμών (το των φυσικών αριθμών (το των φυσικών αριθμών (το 

οποίο δεν περιέχει το οποίο δεν περιέχει το οποίο δεν περιέχει το οποίο δεν περιέχει το ∞ως μέλος).ως μέλος).ως μέλος).ως μέλος).    

Συμπέρασμα:   Η τελική καταληκτική Συμπέρασμα:   Η τελική καταληκτική Συμπέρασμα:   Η τελική καταληκτική Συμπέρασμα:   Η τελική καταληκτική 

κατάσταση (“κατάσταση (“κατάσταση (“κατάσταση (“∞ ”) είναι μοναδική και ”) είναι μοναδική και ”) είναι μοναδική και ”) είναι μοναδική και 

έπεται κάθε μη τελικής κατάστασης.έπεται κάθε μη τελικής κατάστασης.έπεται κάθε μη τελικής κατάστασης.έπεται κάθε μη τελικής κατάστασης.    

→    

Συμπέρασμα:   Το σύνολο όλων των Συμπέρασμα:   Το σύνολο όλων των Συμπέρασμα:   Το σύνολο όλων των Συμπέρασμα:   Το σύνολο όλων των 

φυσικών αριθμών είναι μοναδικό και φυσικών αριθμών είναι μοναδικό και φυσικών αριθμών είναι μοναδικό και φυσικών αριθμών είναι μοναδικό και 

περιέχει κάθε φυσικπεριέχει κάθε φυσικπεριέχει κάθε φυσικπεριέχει κάθε φυσικό ό ό ό αριθμό αριθμό αριθμό αριθμό (τίποτα (τίποτα (τίποτα (τίποτα 

λιγότερο και τίποτα περισσότερο).λιγότερο και τίποτα περισσότερο).λιγότερο και τίποτα περισσότερο).λιγότερο και τίποτα περισσότερο).    

    

Πίνακας Πίνακας Πίνακας Πίνακας 4444    (WMCF σελ.174)        

                                                                        
4
 Με έντονους χαρακτήρεςέντονους χαρακτήρεςέντονους χαρακτήρεςέντονους χαρακτήρες διατυπώνονται τα αποτελέσματα της εννοιολογικής μεταφοράς. 
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Η ΒΜΑ επιτελεί από γνωσιακή σκοπιά την ίδια λειτουργία με το αξίωμα του 

απείρου της συνολοθεωρίας: εξασφαλίζει την ύπαρξη ενός απειροσυνόλου του οποίου 

στοιχεία είναι όλοι οι φυσικοί αριθμοί (και μόνον αυτοί). 

 

1.15.1.15.1.15.1.15. Η Η Η Η ΠλασματικήΠλασματικήΠλασματικήΠλασματική    ΚίνησηΚίνησηΚίνησηΚίνηση    

 

Για να προσεγγίσουμε από τη σκοπιά της γνωσιακής επιστήμης την ανάλυση του 

Αρχιμήδη στο πρόβλημα του τετραγωνισμού της παραβολής, απαραίτητη είναι 

επίσης η έννοια της πλασματικής κίνησης (Talmy, 1988). Πρόκειται για έναν 

θεμελιακό ενσώματο γνωστικό μηχανισμό μέσω του οποίου ασυνείδητα 

αντιλαμβανόμαστε στατικές οντότητες με δυναμικής φύσεως όρους.  

Κάθε φυσική γλώσσα διαθέτει τρόπους να εκφράσει χωρικού τύπου έννοιες όπως 

αφετηρίες («από»),  προορισμούς («προς»), καθώς και  τις διαδρομές μεταξύ τους 

(«μέσω», «κατά μήκος»). Οι εν λόγω έννοιες δεν εμφανίζονται απομονωμένες, αλλά 

αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης ενότητας, του σχήματος Αφετηρία-Διαδρομή-

Προορισμός. Πρόκειται για εικονοσχήμα που αναφέρεται στην κίνηση  και 

συναρμόζεται από τα εξής επιμέρους στοιχεία: 

• Ένα κινούμενο παράγοντα (: κινητό) 

• Ένα σημείο (ή τοποθεσία) αφετηρίας 

• Έναν τελικό προορισμό (του κινητού) 

• Μια διαδρομή από την αφετηρία μέχρι τον προορισμό 

• Την τρέχουσα τροχιά της κίνησης 

• Τη θέση του κινητού σε μια δεδομένη χρονική στιγμή 

• Την κατεύθυνση του κινητού τη δεδομένη χρονική στιγμή 

• Την τρέχουσα τελική θέση του κινητού, η οποία ίσως είναι ή δεν είναι ο 

τελικός προορισμός. 
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Αφετηρία 

Στο πεδίο της γλώσσας, στη φράση «ο δρόμος πηγαίνει στο δάσος», η κίνηση 

ανήκει αποκλειστικά στο χώρο της φαντασίας. Η φράση δεν περιέχει κυριολεξία 

οποιουδήποτε είδους.  

Το κινητό μπορεί να είναι αντικείμενο είτε πραγματικό (ένα αυτοκίνητο που 

κινείται στο δρόμο) είτε μεταφορικής φύσεως (ο ισημερινός της Γης που διασχίζει 

πολλές χώρες). 

 

 

 

Το ανωτέρω σχήμα έχει εγγενή χωρική λογική και ενσωματωμένες 

συμπερασματικές δομές: 

• Αν έχεις διανύσει μια διαδρομή μέχρι την τρέχουσα θέση, έχεις διανύσει όλες 

τις προηγούμενες θέσεις της διαδρομής 

• Αν έχεις μετακινηθεί από το σημείο Α στο σημείο Β και από το σημείο Β στο 

σημείο Γ, τότε έχεις μετακινηθεί από το Α στο Γ 

• Αν υπάρχει απευθείας διαδρομή από το Α προς το Β και κινείσαι σε αυτή τη 

διαδρομή προς το Β, τότε πλησιάζεις ολοένα εγγύτερα στο Β. 

• Αν τα Χ και Υ  κινούνται από το Α προς το Β σε απευθείας διαδρομή και το Χ 

προσπερνά το Υ, τότε το Χ είναι μακρύτερα από το Α και πλησιέστερα στο Β από ότι 

το Υ. 

Πρόκειται για σχήμα με βαρύνουσα σημασία στη μαθηματική σκέψη. Οι 

Προορισµός 

 

Κινητό 

Προηγούµενες 

Θέσεις 

Τρέχουσα Θέση 

Υπόλοιπο 

Τροχιάς 

 

Σχήµα 4 
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συναρτήσεις στο Καρτεσιανό επίπεδο συχνά γίνονται αντιληπτές με όρους κίνησης, 

όταν για παράδειγμα τις περιγράφουμε σαν να «ανεβαίνουν», να «φθάνουν» σε μια 

μέγιστη τιμή και κατόπιν να «κατεβαίνουν». Στη Γεωμετρία επίσης, σκεφτόμαστε δυο 

ευθείες σαν να «συναντώνται» σε ένα σημείο ή να «διέρχονται» από αυτό. Στα 

Μαθηματικά, έχει μεταφορικό χαρακτήρα πάντα. Στην πρόταση «το σημείο Μ 

κινείται από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β», αποδίδουμε κίνηση σε μια μεταφορική 

οντότητα η οποία κατά τα άλλα, έχει μόνον θέση.  

Παραπλήσια περιγραφή διακρίνεται στον Αριστοτέλη, όπου, το σημείο (στιγμή) 

θεωρείται σαν ένα άκρο, μια χρονική αφετηρία, ή ένα σημείο διαίρεσης μιας ευθείας. 

Το ίδιο δεν αποτελεί μέγεθος, ούτε μέρος μεγέθους ή ευθείας. μπορεί όμως μετέχοντας 

της κίνησης να παράγει μια γραμμή και να είναι έτσι αφετηρία ενός μεγέθους 

(Φυσικής Ακροάσεως Δ, 220α 9-11). 

Τα περισσότερα εγχειρίδια Απειροστικού Λογισμού, πριν δώσουν τον τυπικό ε-δ 

ορισμό της συνέχειας μιας συνάρτησης αφιερώνουν μια-δυο παραγράφους σε μια 

άτυπη περιγραφή της ιδέας της συνέχειας, με επίκληση στην ενόραση. Στο εγχειρίδιο 

Mathematics, Its Contents, Methods and Meaning των Aleksandrov, Kolmogorov, 

και Lavrent’ev αναφέρεται:  

«Μπορούμε να αποκτήσουμε τη γενική ιδέα μιας συνεχούς συνάρτησης από το 

γεγονός ότι η γραφική της παράσταση είναι συνεχής, δηλαδή μπορούμε να 

σχεδιάσουμε την καμπύλη της χωρίς να σηκώσουμε το μολύβι από το χαρτί».  

Παρόμοια, στο κλασικό εγχειρίδιο “Calculus” του G. Simmons αναγράφεται για 

το ίδιο θέμα: 

 «Στην καθομιλουμένη, συνεχής διαδικασία είναι εκείνη που εκτυλίσσεται χωρίς 

κενά ή διακοπές ή ξαφνικές αλλαγές. Χονδρικά, μια συνάρτηση ( )y f x=  είναι 

συνεχής όταν παρουσιάζει παρόμοια συμπεριφορά». 

Και στα δυο εγχειρίδια η περιγραφή της συνέχειας γίνεται με δυναμικούς όρους. 

Κάτι «κινείται»: ένα μολύβι σχεδιάζει μια καμπύλη, κάτι «εκτυλίσσεται χωρίς κενά». 

Και οι δυο περιγραφές αντιστοιχούν με ακρίβεια στην έννοια του φυσικού συνεχούς 

όπως αυτό περιγράφεται από τους Lakoff και Núñez (1998). 
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Έχοντας μια βασική κατανόηση της πλασματικής κίνησης και της εννοιολογικής 

μεταφοράς είμαστε πλέον σε θέση να διακρίνουμε τους ενσώματους γνωστικούς 

μηχανισμούς που βρίσκονται πίσω από μια μαθηματική διατύπωση όπως: 

Αν υπάρχει ένας αριθμός L τέτοιος ώστε οι τιμές ( )f x  να πλησιάζουν ολοένα 

περισσότερο στον L καθώς το x  μεγαλώνει απεριόριστα, λέμε ότι ( )lim
x

f x L
→+∞

= . 

Η πλασματική κίνηση στα Μαθηματικά λειτουργεί επί ενός δικτύου εξαιρετικής 

ακρίβειας εννοιολογικών μεταφορών, όπως Οι Αριθμοί Είναι Θέσεις Στο Χώρο (που 

μας επιτρέπει να αντιλαμβανόμαστε τους αριθμούς με όρους χωρικών θέσεων) και μας 

παρέχει την απαραίτητη συμπερασματική δομή  για να αντιλαμβανόμαστε τις 

συναρτήσεις σαν να έχουν κίνηση και κατεύθυνση. Η εννοιολογική μεταφορά παράγει 

μια ακραιφνώς φανταστική οντότητα εντός ενός μεταφορικού χώρου, ενώ η 

πλασματική κίνηση την μετατρέπει σε κινητό εντός του μεταφορικού χώρου. (Núñez, 

R., 2006) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΚΕΦΑΛΑΙΟ ΒΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄́́́    

 

2.2.2.2. ΟΟΟΟ    ΤετραγωνισμόςΤετραγωνισμόςΤετραγωνισμόςΤετραγωνισμός    της Παραβολής της Παραβολής της Παραβολής της Παραβολής     

 

2.1.2.1.2.1.2.1. ΕισαγωγΕισαγωγΕισαγωγΕισαγωγικάικάικάικά    

 

Το 1906 ανακαλύπτεται τυχαία το πιο εκπληκτικό έργο του Αρχιμήδη (287-212 

π.Χ.), το «Περί των μηχανικών θεωρημάτων προς Ερατοσθένην έφοδος», όπου 

περιγράφεται με συστηματικό τρόπο, πώς ο Αρχιμήδης συνέλαβε τα σημαντικότερα 

αποτελέσματά του. Το παλίμψηστο χειρόγραφο βρέθηκε στην Κωνσταντινούπολη 

κάτω από ένα στρώμα βυζαντινών προσευχών με το οποίο είχε επικαλυφθεί κατά τον 

13ο αιώνα. Στον πρόλογο αυτού του έργου, ο Αρχιμήδης αναφέρει ρητά ότι πρώτα 

ανακάλυψε «μηχανικώς» και κατόπιν απέδειξε «γεωμετρικώς» τα πιο ωραία 

αποτελέσματά του. Επίσης, εκθειάζει την αποτελεσματικότητα της μεθόδου της 

«εξάντλησης
5
», η οποία ωστόσο κρύβει πίσω της μια κρίσιμη προϋπόθεση: πρέπει 

κανείς να γνωρίζει εκ των προτέρων το ακριβές αποτέλεσμα αυτού που θα αποδείξει, 

πριν το αποδείξει μέσω αυτής της μεθόδου.  

Ποιοι ενσώματοι μηχανισμοί κατά το παράδειγμα της γνωσιακής επιστήμης των 

ενσώματων Μαθηματικών διακρίνονται και ποιες έννοιες της σύγχρονης γνωσιακής 

επιστήμης είναι ανιχνεύσιμες στην ευρετική πορεία που περιέγραψε ο Αρχιμήδης; 

 

2.2.2.2.2.2.2.2. ΠροκαταρκτικΠροκαταρκτικΠροκαταρκτικΠροκαταρκτικές ές ές ές έννοιεςέννοιεςέννοιεςέννοιες    

 

Νωρίτερα, είναι χρήσιμο να αναφέρουμε, με σύγχρονη ορολογία, την αντίληψη 

των αρχαίων Ελλήνων γεωμετρών σχετικά με τα γεωμετρικά μεγέθη, και  ειδικότερα 

                                                                        
5
 Ο όρος «μέθοδος της εξάντλησης» είναι μεταγενέστερος. Καθιερώθηκε για να περιγράψει την έμμεση 

μετάβαση στο όριο. Κατά τον E.J.Dijksterhuis, πρόκειται για τον «χειρότερο όρο που θα μπορούσε 
κανείς να επινοήσει» καθώς χρησιμοποιείται να περιγράψει μια επιχειρηματολογία η οποία στηρίζεται 
στην αντίληψη ότι ακριβώς, το άπειρο δεν εξαντλείται. 
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για τις ανάγκες μας, την έννοια του εμβαδού μιας επίπεδης επιφάνειας.  

Δυο πολυγωνικά σχήματα θεωρούνται ισεμβαδικά, αν μέσω γεωμετρικών 

κατασκευών, είναι δυνατόν να μετασχηματιστούν στο ίδιο ορθογώνιο 

(:τετραγωνισμός).  

Με σύγχρονους όρους, η εν λόγω σχέση ισεμβαδικά είναι μια σχέση ισοδυναμίας η 

οποία χωρίζει την κλάση όλων των επίπεδων πολυγωνικών σχημάτων σε ένα σύνολο 

Q  κλάσεων ισοδυναμίας. Αν Ρ είναι μια πολυγωνική επιφάνεια  και ( )a P Q∈  είναι η 

κλάση ισοδυναμίας στην οποία ανήκει το Ρ, ονομάζουμε το ( )a P  εμβαδόν της 

πολυγωνικής επιφάνειας Ρ.  

Το σύνολο Q  είναι μια μεταθετική διατεταγμένη ημιομάδα η οποία χρειάζεται να 

ικανοποιεί επιπλέον το αξίωμα  Ευδόξου — Αρχιμήδη, δηλαδή , για κάθε , ,a b c Q∈ , 

ισχύουν:  

i) ( ) ( )a b c a b c+ + = + +  

ii) a b b a+ = +  

iii) Αν a b> , τότε  a c b c+ > +  

iv) Υπάρχει  φυσικός n  τέτοιος ώστε: na b> . 

Η παραπάνω θεώρηση δεν αντιμετωπίζει το εμβαδόν κατ’ ανάγκη ως αριθμό και 

εναρμονίζεται υπ’ αυτή την έννοια με την αντίληψη των αρχαίων ελλήνων 

γεωμετρών: το ενδιαφέρον τους ήταν στραμμένο περισσότερο στην σύγκριση των 

εμβαδών μεταξύ τους και λιγότερο στον υπολογισμό τους. 

Για απλά καμπυλόγραμμα χωρία, όπως είναι οι κύκλοι, οι ελλείψεις κ.λπ., υπήρχε η 

ενορατική πεποίθηση ότι τα εμβαδά τους είναι γεωμετρικά μεγέθη ίδιου είδους με τα 

εμβαδά πολυγωνικών χωρίων και έχουν τις ακόλουθες «φυσικές» ιδιότητες: 

i) Μονοτονία:     

Αν το χωρίο S  περιέχεται στο χωρίο T , τότε ( ) ( )a S a T≤ . 
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ii) Προσθετικότητα:   

Αν το χωρίο R  είναι η ένωση δυο ξένων μεταξύ τους χωρίων ,S T , τότε 

( ) ( ) ( )a R a S a T= + . 

Η προσπάθεια των γεωμετρών ήταν να ορίσουν το εμβαδόν ( )a S  ενός 

καμπυλόγραμμου χωρίου μέσω μιας ακολουθίας 1 2, , ...P P  πολυγώνων η οποία να 

«εξαντλεί» το S .   

Η μέθοδος της «εξάντλησης» ή αλλιώς, κατά τον E. J. Dijksterhuis (1957), η 

«έμμεση μέθοδος», αποδίδεται στον Εύδοξο τον Κνίδιο (408-355 π.Χ ) και αποτέλεσε 

μια αυστηρή εναλλακτική προσέγγιση στην αδιαμόρφωτη για την εποχή έννοια του 

ορίου των ( )na P  καθώς n → ∞ .   

 

2.3.2.3.2.3.2.3. Η Η Η Η ΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδοςΜέθοδος    της Εξάντλησηςτης Εξάντλησηςτης Εξάντλησηςτης Εξάντλησης    

 

Η μέθοδος της εξάντλησης του Ευδόξου εφαρμόστηκε ευρέως για τον υπολογισμό 

εμβαδών και όγκων. Εμφανίζεται στο 12
ο
 Βιβλίο των Στοιχείων του Ευκλείδη και 

χρησιμοποιήθηκε εκτενώς στο έργο του Αρχιμήδη. Παρουσιάζεται σε διάφορες 

εκδοχές οι οποίες είναι δυνατόν να ταξινομηθούν σε δύο κύριους τύπους (Dijkterhuis, 

1957). 

Ι. Ι. Ι. Ι. Η Μέθοδος του Η Μέθοδος του Η Μέθοδος του Η Μέθοδος του ΕγκλεισμούΕγκλεισμούΕγκλεισμούΕγκλεισμού    ή της Παρεμβολήςή της Παρεμβολήςή της Παρεμβολήςή της Παρεμβολής    

Κατ’ αυτήν, το προς υπολογισμό μέγεθος E  εγκιβωτίζεται μεταξύ ενός γνησίως 

αύξοντος  κάτω ορίου 
nI  και ενός γνησίως φθίνοντος άνω ορίου 

nC . 

Για τα εν λόγω όρια ,n nI C  είναι γνωστό επίσης ότι:  

η διαφορά 
n nC I−  μπορεί, με κατάλληλη επιλογή του n, να γίνει μικρότερη από 

οποιοδήποτε δεδομένο μέγεθος ε . 

Ο υπολογισμός συνίσταται στην εύρεση ενός μεγέθους  Κ  το οποίο βρίσκεται 
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μεταξύ των Ιn και Cn  για κάθε τιμή του n .  

Στη συνέχεια, ο ισχυρισμός είναι ότι 

E =Κ 

Η απόδειξη παρουσιάζεται ως εξής: 

Δίνονται οι σχέσεις 

n nI C< <E    (1) 

n nI K C< <    (2) 

Έστω ότι δεν ισχύει η ισότητα Κ=E .   

Τότε θα ισχύει ότι,  είτε Κ>E ,  είτε Κ<E . 

Περίπτωση 1η :  

Έστω ότι   Κ>E .    

Τότε 0Κ− >E , οπότε για το μέγεθος Κ−E  υπάρχει n  τέτοιο ώστε 

 
n nC I Κ− < −E  

Επειδή από την (1) ισχύει 
nC<E ,  προκύπτει ότι 

nI Κ− < −E E  

άρα 

n KΙ >  

άτοπο λόγω της (2). 

Περίπτωση 2η :  

Έστω ότι   Κ<E .    

Τότε 0K − >E , οπότε για το μέγεθος Κ − E  υπάρχει n  τέτοιο ώστε 
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n nC I Κ− < − E  

Επειδή από την (1)  
nΙ < E ,  προκύπτει ότι 

nC Κ− < −E E  

άρα 

nC K<  

άτοπο λόγω της (2). 

Κατά συνέπεια, Κ=E  � 

 

Με σημερινούς όρους και σύγχρονο γνωστικό εξοπλισμό, τα παραπάνω μπορούν 

να αναδιατυπωθούν ως εξής: 

Αν για κάθε τιμή του n  ισχύει 

n nI C< <E   και  
n nI K C< <  

και     ( )lim 0
n n

n
C I

→∞
− =  

τότε     Κ=E  � 

 

ΙΙ. ΙΙ. ΙΙ. ΙΙ. Η Μέθοδος της Η Μέθοδος της Η Μέθοδος της Η Μέθοδος της ΠροσέγγισηςΠροσέγγισηςΠροσέγγισηςΠροσέγγισης    

Κατ’ αυτήν, το προς υπολογισμό μέγεθος  E  προσεγγίζεται από κάτω μέσω ενός 

αθροίσματος 
nS  n   (θετικών) όρων 1 2, , ..., na a a  μιας συγκλίνουσας σειράς. Εδώ είναι 

γνωστό ότι η διαφορά 
nS−E  μπορεί με κατάλληλη επιλογή του n  να γίνει 

μικρότερη κάθε θετικού μεγέθους ε  (de facto ισχύει το ίδιο για τον όρο 
na , λόγω της 

συγκλίνουσας σειράς). 

Ο υπολογισμός συνίσταται στην εύρεση ενός μεγέθους  Κ  το οποίο για κάθε τιμή 
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του n  ικανοποιεί τη σχέση 

1 ... n na a R K+ + + =  (3) 

όπου  

n nR a<  

Με τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να αποδειχτεί ότι Κ=E . 

Η απόδειξη είχε την παρακάτω δομή: 

Έστω ότι δεν ισχύει η ισότητα Κ=E .  Τότε θα ισχύει ότι,  είτε Κ>E ,  είτε  

Κ<E . 

Περίπτωση 1η :  

Έστω ότι   Κ>E .    

Τότε 0Κ− >E , οπότε για το μέγεθος Κ−E  υπάρχει n  τέτοιο ώστε 

nS Κ− < −E E  

τότε 
nSΚ < , άτοπο λόγω της (3). 

Περίπτωση 2η  

Έστω ότι   Κ<E .    

Τότε 0K − >E , οπότε για το μέγεθος Κ − E  υπάρχει n  τέτοιο ώστε 

 
na Κ< − E  

Από τη σχέση (3) έχουμε τώρα ότι 

n n nR K S a K= − < < − E  

και συνεπώς 
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nS<E  

άτοπο λόγω της αρχικής διάταξης των E  και 
nS . 

Κατά συνέπεια,     

Κ=E  � 

 

Με σύγχρονη διατύπωση, η μέθοδος συνίσταται στη γεωμετρική υλοποίηση της 

σχέσης 

( )1 2lim ... n
n

a a a
→∞

= + + +E  

και τον καθορισμό της τιμής Κ του ανωτέρω ορίου αριθμητικά. 

 

Η μέθοδος της προσέγγισης απαντάται στην γεωμετρική απόδειξη του Αρχιμήδη 

για τον τετραγωνισμό της παραβολής (βλ. σελ. 65), όπου η χρησιμοποιούμενη σειρά 

είναι μια φθίνουσα γεωμετρική πρόοδος με λόγο ίσο με  ¼ .  

Η κρίσιμη ιδέα που διασφαλίζει ότι η διαφορά 
nS−E  μπορεί να γίνει μικρότερη 

κάθε μεγέθους  ε , είναι η αρχή του Ευδόξου, όπως διατυπώνεται στο 10
ο
 Βιβλίο των 

Στοιχείων του Ευκλείδη. 

Η Αρχή του Ευδόξου 

Αν δοθούν δυο άνισα  μεγέθη και από το μεγαλύτερο μέγεθος αφαιρεθεί 

περισσότερο από το μισό του και από αυτό που θα μείνει αφαιρεθεί περισσότερο από 

το μισό του κ.ο.κ., μετά από ορισμένο πλήθος επαναλήψεων της διαδικασίας θα 

προκύψει μέγεθος μικρότερο από το αρχικά μικρότερο. 

Σε σύγχρονη διατύπωση: 

Έστω E , ε  δυο δεδομένα (ομοειδή) μεγέθη και 1 2 3, , ,a a a …  μια ακολουθία τέτοια 
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ώστε 1
1 2
a < E ,  1

2 12
a a< , 1

3 22
a a<  κ.λπ. Τότε, υπάρχει n  τέτοιος ώστε 

na ε< . 

Για να γίνει ευκρινέστερη η παραπάνω αρχή, χωρίς να καταφύγουμε σε άλλες 

εξηγήσεις μέσω κριτηρίων σύγκλισης ακολουθιών, ας επιλέξουμε έναν φυσικό αριθμό 

n  τέτοιον ώστε  

( )1n ε+ > E             (τούτο είναι δυνατόν από το αξίωμα Ευδόξου – Αρχιμήδη).  

Τότε,   

( )1 1
12 2

1n n aε ε⋅ ≥ + > >E  , δηλαδή  1n aε⋅ >  

οπότε,   

( ) 1 1
1 22 2

1n n a aε ε− ≥ > > , δηλαδή  ( ) 21n aε− >  

Εφαρμόζοντας την παραπάνω διαδικασία συνολικά n  φορές, φθάνουμε στην 

ανισότητα 

na ε<  � 

 

2.4.2.4.2.4.2.4. Η ΠαραβολήΗ ΠαραβολήΗ ΠαραβολήΗ Παραβολή    

 

Δεδομένης μιας κωνικής επιφάνειας με γωνία κορυφής ορθή, ως παραβολή 

ορίζεται η τομή της κωνικής επιφάνειας με επίπεδο κάθετο προς μία γενέτειρά της 

(Σχήμα 5). Η παραβολή παρουσιάζει συμμετρία ως προς συγκεκριμένη ευθεία του 

επιπέδου της, η οποία ονομάζεται άξονας της παραβολής (Σχήμα 6).  
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Σχήμα Σχήμα Σχήμα Σχήμα 5555    

 

Σχήμα Σχήμα Σχήμα Σχήμα 6666    

 

Τμήμα μιας παραβολής ορίζεται η περιοχή του επιπέδου που φράσσεται από την 

παραβολή και μια τέμνουσα ευθεία. 

Το σημείο Ρ του τμήματος της παραβολής που έχει τη μέγιστη απόσταση από 

δεδομένη χορδή ΑΒ , ονομάζεται κορυφή της χορδής ΑΒ, η δε απόσταση ΡΕ 

ονομάζεται ύψος του Ρ  (Σχήμα 7). 

Την εποχή του Αρχιμήδη, σχετικά με το τυχαίο παραβολικό τμήμα ΑΡΒ ήταν 

γνωστές οι ακόλουθες ιδιότητες, τις οποίες ο Αρχιμήδης χρησιμοποιεί στη συνέχεια: 

1) Η εφαπτομένη της παραβολής στο σημείο P είναι παράλληλη προς τη χορδή 

ΑΒ  (τη βάση του τμήματος). 

2) Η παράλληλη από το Ρ προς τον άξονα της παραβολής, τέμνει τη βάση ΑΒ 

στο μέσον της Μ. 

3) Κάθε χορδή Γ∆  της παραβολής  παράλληλη προς τη βάση ΑΒ, διχοτομείται 

από την ΡΜ. 

4) 
 

2

2

PN N

PM MB

Γ
=              (4)
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Σχήμα Σχήμα Σχήμα Σχήμα 7777    

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο σύστημα συντεταγμένων ΧΥ αναγνωρίζεται στην (4) η 

συνήθης εξίσωση της παραβολής 2x ky= .  

Πράγματι, αν  ( )0, 0P  και ( ),x yΓ , τότε ( ), 0N x , ( ), 0M µ  και ( ),B µ β  όπου ,µ β  

σταθερές. Η σχέση (4) γράφεται τώρα  

2

2

x y

µ β
=  

ή ισοδύναμα 

2x ky= , με 
2

k
µ

β
= . 

Ο Αρχιμήδης χρησιμοποιεί τις παραπάνω τέσσερις προτάσεις χωρίς απόδειξη, 

παραπέμποντας σε πρότερα έργα επί των κωνικών, του Ευκλείδη και του Αρισταίου 

του Πρεσβύτερου (~320 π.Χ.) 
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Το πρόσθετο εργαλείο που αποδείχτηκε εξαιρετικά αποτελεσματικό στα χέρια του 

Αρχιμήδη, προέρχεται έξω από το στενά νοούμενο μαθηματικό πεδίο. Πρόκειται για 

το νόμο της ισορροπίας των μοχλών:  

Αν δυο σημειακές μάζες 1m  και 2m  είναι τοποθετημένες σε αβαρή μοχλό 

εκατέρωθεν του υπομοχλίου Ο σε αντίστοιχες από το υπομόχλιο αποστάσεις 1d  και 

2d , τότε το σύστημα ισορροπεί αν και μόνον αν 

1 1 2 2m d m d⋅ = ⋅  

 

 

 

 

      

 

Σχήμα Σχήμα Σχήμα Σχήμα 8888    

 

Στην πραγματεία «Περί Επιπέδων Ισορροπιών», η οποία ήταν αφιερωμένη σε 

γεωμετρικές εφαρμογές και γενικεύσεις του νόμου των μοχλών, ο Αρχιμήδης είχε 

αποδείξει σε προγενέστερο χρόνο ότι το κέντρο βάρους ενός τριγώνου είναι το 

σημείο τομής των διαμέσων του τριγώνου και απέχει από την κάθε κορυφή του 

τριγώνου τα δύο τρίτα της αντίστοιχης διαμέσου. 

  

2d    1d  

O 

 

m1 m2 
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2.5.2.5.2.5.2.5.     Η Η Η Η ΑναζήτησηΑναζήτησηΑναζήτησηΑναζήτηση    της Πρότασηςτης Πρότασηςτης Πρότασηςτης Πρότασης    του Τετραγωνισμούτου Τετραγωνισμούτου Τετραγωνισμούτου Τετραγωνισμού    

 

Το πρόβλημα που απασχόλησε τον 

Αρχιμήδη ήταν η αναγωγή του εμβαδού E     

του παραβολικού τμήματος ΑΒΡΥΑ σε 

εμβαδόν ενός τριγώνου. 

Στο Σχήμα 9, η ΒΓ είναι εφαπτομένη της 

παραβολής στο σημείο Β, το Μ είναι μέσον 

του ΑΒ,  οι ΜΡΜ΄ και  ΑΓ είναι παράλληλες 

προς τον άξονα της παραβολής, το Υ είναι 

τυχόν σημείο του παραβολικού τόξου και η 

ΧΥΩ είναι παράλληλη προς τον άξονα της 

παραβολής. Φέρουμε επίσης την ΒΡ, η 

οποία τέμνει τις ΧΩ και ΑΓ στα σημεία Ζ και 

Δ αντιστοίχως. Στην προέκταση της ΒΔ 

θεωρούμε τα τμήματα ΔΕ=ΒΔ και τέλος, το 

Χ΄Υ΄ παράλληλο και ίσο με το ΧΥ. 

Κρίσιμη σχέση για τη διαδικασία είναι η  

  

ΑΧ ΧΥ

ΑΒ ΧΩ
=    (5)     

Είναι η μοναδική σχέση με «αλγεβρική» 

ποιότητα, καθώς ξεφεύγει από τη συνήθη 

συλλογιστική των αρχαίων γεωμετρών με 

όμοια τρίγωνα: το σημείο Υ είναι τομή 

ευθείας με καμπύλη. Τέτοια σημεία υπολογίζονται σήμερα από τη λύση ενός μη 

γραμμικού συστήματος. 

Με εφαρμογή της (5) για το μέσον Μ του ΑΒ, προκύπτει ότι 

1

2

PΑΜ Μ

ΑΒ ΜΜ
= =

′
 

Σχήμα Σχήμα Σχήμα Σχήμα 9999    
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Άρα, το Ρ είναι μέσον του ΜΜ΄ και συνεπώς, λόγω της παραλληλίας των ΜΜ΄, 

ΧΩ και ΑΓ, το Ζ είναι μέσον του ΧΩ και το Δ μέσον του ΑΓ. 

Επίσης,  λόγω της παραλληλίας των ΑΓ, ΧΩ :      

                                    

ΑΧ ∆Ζ

ΑΒ ∆Β
=    ή  

ΑΧ ∆Ζ

ΑΒ ∆Ε
=    (6) 

Από τις (5) και (6) προκύπτει    

    

ΧΥ ∆Ζ

ΧΩ ∆Ε
=    ή 

Χ Υ ∆Ζ

ΧΩ ∆Ε

′ ′
=   (7) 

� Στη συνέχεια της απόδειξης
6
, αναγνωρίζεται ένα σύστημα εννοιολογικών 

μεταφορών ενταγμένων στο εικονοσχήμα της ισορροπίας. 

• Το Ευθύγραμμο Τμήμα Είναι Ράβδος 

Τα τμήματα ΧΥ Χ Υ′ ′=  και ΧΩ  θεωρούνται στη συνέχεια σαν ράβδοι 

κατασκευασμένες από το ίδιο ομοιογενές υλικό 

• Το Ευθύγραμμο Τμήμα Είναι Μοχλός 

Το ευθύγραμμο τμήμα ΒΕ παίζει ρόλο μοχλού.  

• Το Σημείο Είναι Υπομόχλιο. 

Το σημείο Δ λειτουργεί σαν υπομόχλιο.  

Αν τα τμήματα ΧΥ Χ Υ′ ′=  και ΧΩ  θεωρηθούν σαν ράβδοι κατασκευασμένες 

από το ίδιο ομοιογενές υλικό, τότε έχουν βάρος, τα δε βάρη τους, έστω F και F΄ , θα 

εφαρμόζονται στα μέσα τους Ε και Ζ αντίστοιχα. 

Η σχέση (7) προσαρμοσμένη στη νέα θεώρηση, γράφεται   

                                                                        
6
 Όπου η ροή της απόδειξης διακόπτεται με γνωσιακού χαρακτήρα σχόλια, αυτά οριοθετούνται με τα 

σύμβολα  � και   αρχής και τέλους αντίστοιχα . 
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                                 F F∆Ε ∆Ζ′ ⋅ = ⋅                                               (8) 

  

Όμως, η σχέση (8) σύμφωνα με το νόμο της ισορροπίας των μοχλών (μοχλός ο ΒΕ 

και υπομόχλιο το Δ), δηλώνει ότι η ράβδος  ΧΥ   μεταφερμένη στη θέση Ε, ισορροπεί 

την ράβδο ΧΩ (στη θέση της). 

� Στη συνέχεια παρεισφρέει το άπειρο στην ενεστωτική μορφή, καθώς και η 

συμπερασματική δομή της εννοιολογικής μίξης Ευθύγραμμο Τμήμα - Ράβδος   

Εφόσον το τρίγωνο ΑΒΓ αποτελείται από όλα τα παράλληλα τμήματα ΧΩ και το 

παραβολικό τμήμα ΑΒΡΥΑ αποτελείται από όλα τα παράλληλα τμήματα που άγονται 

με τον τρόπο του ΧΥ, το τρίγωνο ΑΒΓ (στη θέση του) ισορροπεί το παραβολικό 

τμήμα ΑΒΡΥΑ μεταφερμένο στο σημείο Ε. Επειδή το ΑΒΓ ισορροπεί στο κέντρο 

βάρους του Κ και το τμήμα ΑΒΡΥΑ (μεταφερμένο) στο κέντρο βάρους  Ε, θα ισχύει 

                           ( )a∆Ε ΑΒΓ Κ∆⋅ = ∆ ⋅E
                                             

(9) 

� Το ευθύγραμμο τμήμα ΧΥ αποκτά κίνηση και «σαρώνει» το παραβολικό 

τμήμα, ενώ το ΧΩ «σαρώνει» το τρίγωνο ΑΒΓ.  Η πλασματική κίνηση επιτρέπει στο 

τμήμα ΧΥ να κινηθεί παράλληλα προς τον εαυτό του από το σημείο Α μέχρι το 

σημείο Β, να διέλθει μια απειρία ενδιάμεσων θέσεων και να «γεμίσει» έτσι τη 

θεωρούμενη επιφάνεια ΑΒΡΥΑ. Η Βασική Μεταφορά του Απείρου επιτρέπει τη 

συνοπτική θέαση αυτής της άπειρης διαδικασίας και της επιβάλλει ένα μοναδικό όσο 

και εννοιολογικά «αυτονόητο» πέρας: την επιφάνεια ΑΒΡΥΑ εν συνόλω.    

Επίσης, το ευθύγραμμο τμήμα, αντιληπτό σαν μια ομοιογενής ράβδος, αποκτά τη 

φυσική ιδιότητα του βάρους, αλλά και τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως μοχλός. Η 

εννοιολογική μίξη Ευθύγραμμο Τμήμα-Ράβδος δημιουργεί ευθύγραμμα τμήματα ικανά 

να ισορροπούν και να προκύψουν έτσι οι σύμφυτοι συμπερασμοί στου 

εικονοσχήματος της ισορροπίας. 

Οι επίπεδες επιφάνειες αποκτούν με τη σειρά τους υλική υπόσταση και συνεπώς 
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βάρος: οι επίπεδες επιφάνειες ισορροπούν.  

Η θέση του κέντρου βάρους του τριγώνου είναι, όπως προαναφέραμε, γνωστή και 

προσδιορίζεται από την αναλογία 

    

1

3

Κ∆

Β∆
=    ή   

1

3

Κ∆

∆Ε
=                   (10) 

Από τις σχέσεις (9) και (10) προκύπτει ότι 

                                          

( )
3

a ΑΒΓ∆
=E

                                      
 (11) 

Τούτη η τελευταία σχέση επιτυγχάνει το ζητούμενο: την αναγωγή του εμβαδού 

του παραβολικού τμήματος σε  αυτό ενός τριγώνου. 

Επειδή η διαδικασία περιλαμβάνει την κατασκευή του μάλλον περίπλοκου 

τριγώνου  ΑΒΓ, ο Αρχιμήδης προχωράει σε μια απλοποίηση: 

( ) ( ) ( )2 4a a a PΑΒΓ ΑΒ∆ ΑΒ∆ = ∆ = ∆  

οπότε η σχέση (11) αποκτά την οριστική μορφή: 

                                     
( )

4

3a PΑΒ
=

∆

E

                                             

(12)   

Το σημείο Ρ προκύπτει πλέον, ως σημείο τομής της παράλληλης προς τον άξονα 

της παραβολής, η οποία άγεται από το μέσον του ΑΒ, με το παραβολικό τόξο. 

Πρόκειται για την κορυφή του παραβολικού τμήματος. 

    

2.6.2.6.2.6.2.6. Τι είναι Απόδειξη;Τι είναι Απόδειξη;Τι είναι Απόδειξη;Τι είναι Απόδειξη;    

 

Ο Αρχιμήδης δεν θεωρούσε την παραπάνω διαδικασία απόδειξη της σχέσης (12), 

αλλά μάλλον μια χρήσιμη μηχανική διαδικασία, μέσα από την οποία σχημάτισε 

αρχικά την πεποίθηση ότι το μαθηματικό συμπέρασμα ήταν ορθό, ώστε να μπορέσει 
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να διατυπώσει με ακριβείς όρους την πρότασή του. Για ποιο λόγο η μηχανική 

διαδικασία δεν χαρακτηρίστηκε από τον Αρχιμήδη ως απόδειξη; Κάποιες εύλογες 

εικασίες είναι δυνατόν να διατυπωθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο Dijkterhuis 

(1957) σημειώνει ότι ο Αρχιμήδης κάνει χρήση δύο διαφορετικών αρχών στην 

παραπάνω ευρετική διαδικασία. Πρώτον, ενός πλαισίου ιδεών οι οποίες προέρχονται 

από τη Μηχανική, καθώς αντιλαμβάνεται τα γεωμετρικά σχήματα προσαρμοσμένα σε 

ένα μοχλό με τρόπο ώστε ο μοχλός να παραμένει σε ισορροπία, και κατόπιν 

διατυπώνει τις σχετικές συνθήκες ισορροπίας (βαρυκεντρική ή μηχανική μέθοδος). 

Δεύτερον, της ιδέας ότι ένα επίπεδο σχήμα αποτελείται από όλα τα ευθύγραμμα που 

άγονται παράλληλα προς μια κατεύθυνση και ως εκ τούτου, το εμβαδόν του μπορεί 

να προκύψει ως το «άθροισμα των μηκών» όλων αυτών των ευθυγράμμων τμημάτων 

(μέθοδος των αδιαιρέτων).  

Η μαθηματική επιφύλαξη του Αρχιμήδη δεν φαίνεται να προέρχεται από την 

εφαρμογή της μηχανικής μεθόδου. Αυτήν εξάλλου την χρησιμοποίησε ξανά στην 

πραγματεία του για τον  Τετραγωνισμό της Παραβολής, δηλαδή στην επίσημη 

δημοσίευση των συμπερασμάτων του, και συνεπώς μπορούμε με σχετική ασφάλεια να 

υποθέσουμε ότι ικανοποιούσε όλες τις απαιτήσεις ακρίβειας και αυστηρότητας. Ο 

δισταγμός και η αμφιβολία έχουν να κάνουν με την εφαρμογή της μεθόδου των 

αδιαιρέτων. Εδώ ο Αρχιμήδης ήρθε αντιμέτωπος με το μείζον και αντιφατικό για την 

αρχαιοελληνική σκέψη ζήτημα των άπειρων διαδικασιών και των προϋποθέσεων 

ένταξής τους στην αποδεικτική διαδικασία. Το θεμελιώδες δίλημμα περί  διακριτής ή 

συνεχούς συγκρότησης της ύλης είχε μεταφερθεί ήδη νωρίτερα στα Μαθηματικά και 

είχε βρει μάλιστα τη γλαφυρή διατύπωσή του στην απορία του Δημόκριτου: αν οι 

παράλληλες προς την βάση του κώνου τομές είναι ίσες, πώς διαφοροποιείται ο κώνος 

από τον κύλινδρο; αν πάλι βαίνουν μειούμενες προς την κορυφή, τότε η επιφάνεια 

αντί να είναι ομαλή δεν θα έπρεπε να είναι κλιμακωτή;  

Η εντυπωσιακή επιχειρηματολογία του Ζήνωνος του Ελεάτη στο παράδοξο της 

κίνησης φαίνεται ότι αποτέλεσε για τον 4ο π. Χ. αιώνα μια τεράστιας απήχησης 

διανοητική πρόκληση περί του μαθηματικού συνεχούς και σήμανε το τέλος στις 

πρόχειρες χρήσεις των άπειρων διαδικασιών. Η μέθοδος της εξάντλησης με την διπλή 

εις άτοπον απαγωγή στο έργο του Αρχιμήδη επανέφερε την αυστηρότητα στις εν 

λόγω διαδικασίες. 
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Η Έφοδος μας αποκάλυψε –και αυτό αποτελεί μια πρόσθετη σημαντική 

συνεισφορά της – ότι η μέθοδος των αδιαιρέτων ήταν μεν απαγορευμένη από τις 

δημοσιευμένες πραγματείες, είχε όμως αμείωτη επιρροή στο μαθηματικό εργαστήρι, 

εκεί όπου διαμορφώνονταν οι ιδέες. Αποκάλυψε επίσης ότι η παρουσίαση των 

μαθηματικών εννοιών είναι διαχρονικά κάτι πολύ διαφορετικό από την αρχική 

ανακάλυψή τους. Ο Αρχιμήδης ενόσω αναζητεί καινούργια μαθηματικά 

αποτελέσματα, θεωρεί ότι το παραβολικό τμήμα αποτελείται από όλες τις 

ευθύγραμμες συνιστώσες του και ότι ένα στερεό αποτελείται από όλες τις παράλληλες 

επίπεδες τομές του
.
 και όταν μιλάει για ένα σχήμα, χρησιμοποιεί τις «χαλαρές» 

εκφράσεις “όλα τα ευθύγραμμα τμήματα” ή “όλοι οι κύκλοι”. Αυθαίρετοι τρόποι 

σκέψης ενσωματωμένοι στην πλέον ορθολογική επιστήμη;  

Από τη σκοπιά της γνωσιακής επιστήμης, πρόκειται μάλλον για ένα πλέγμα 

εννοιολογικών περιεχομένων με άμεση ενσώματη προέλευση.    Η συνεχής διαδικασία 

έχει περιγραφεί από μεταγενέστερους εμβληματικούς μαθηματικούς όπως ο Newton 

και ο Leibniz τον 17ο αιώνα, ως μια διαδικασία που εκτυλίσσεται χωρίς κενά ή 

διακοπές ή ξαφνικές απότομες αλλαγές. Το γνωσιακό περιεχόμενο τέτοιων 

περιγραφών περιλαμβάνει κίνηση, ροές, διαδικασίες, μεταβολές στο χρόνο και 

συνοπτικές, ολιστικές θεωρήσεις. Θεωρείται από γνωσιακή άποψη, ως εννοιολογική 

επέκταση εικονοσχημάτων και εννοιολογικών απεικονίσεων σύμφυτων με το 

ανθρώπινο εννοιολογικό σύστημα η οποία εδράζεται μεταξύ άλλων στο σχήμα 

Αφετηρία-Διαδρομή-Προορισμός, στην μεταφορά της πλασματικής κίνησης και σε 

βασικές εννοιολογικές μίξεις (Núñez & Lakoff, 1998).    

Τα εξαιρετικά γόνιμα μαθηματικά συμπεράσματα που προέκυψαν σε αυτό το 

γνωσιακό περιβάλλον, χρειάστηκαν ωστόσο μια μακρά ιστορική περίοδο μαθηματικής 

ωρίμανσης  προς την κατεύθυνση της τυπικής σκέψης, για την τυπική νομιμοποίησή 

τους. 

Στην γεωμετρική απόδειξη του τετραγωνισμού της παραβολής που ακολουθεί, η 

μέθοδος των αδιαιρέτων έχει απαλειφθεί και οι ενσώματες επιρροές μετατοπίζονται 

προς την περιοχή της τυπικής σκέψης.  
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2.7.2.7.2.7.2.7. Η Γεωμετρική ΑπόδειξηΗ Γεωμετρική ΑπόδειξηΗ Γεωμετρική ΑπόδειξηΗ Γεωμετρική Απόδειξη    

 

 

Σχήμα Σχήμα Σχήμα Σχήμα 10101010    

 

Στο  Σχήμα 10, το σημείο Ρ είναι η κορυφή του παραβολικού τμήματος ΑΡΒ και Μ 

το μέσον του ΑΒ.  Θεωρούμε το «φυσικό» παραλληλόγραμμο ΑΑ΄Β΄Β  που 

σχηματίζεται από τη βάση ΑΒ, την εφαπτομένη της παραβολής στην κορυφή Ρ  και 

τις παράλληλες  από τα Α και Β προς την ΡΜ , έστω  ΑΑ΄ και ΒΒ΄ αντίστοιχα.  

Τότε : 

( ) ( )
1 1

2 2
a APB a AA B B′ ′∆ = > E  
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Θεωρούμε εν συνεχεία τα παραβολικά τμήματα 2PP A και 1PP B με βάσεις ΡΑ και 

ΡΒ και αντίστοιχες κορυφές τα σημεία  Ρ2 και Ρ1 αντίστοιχα. Όπως παραπάνω,  

( ) ( )1 1

1

2
a PPB a PPB∆ >   και ( ) ( )2 2

1

2
a PP A a PP A∆ >  

Αρχίζει έτσι μια επαναληπτική διαδικασία προσέγγισης του αρχικού παραβολικού 

τμήματος με μια ακολουθία εγγεγραμμένων στο τμήμα πολυγώνων. Πρώτος όρος της 

ακολουθίας είναι το τρίγωνο ΑΡΒ και δεύτερος το πολύγωνο ΑΡ2ΡΡ1Β. Συνεχίζουμε με 

το ίδιο τρόπο, προσθέτοντας σε κάθε βήμα τρίγωνα εγγεγραμμένα στα παραβολικά 

τμήματα που απέμειναν από το προηγούμενο βήμα. Επειδή το συνολικό εμβαδόν των 

εγγεγραμμένων τριγώνων είναι μεγαλύτερο του μισού του συνολικού εμβαδού των 

παραβολικών τμημάτων, από την αρχή Ευδόξου — Αρχιμήδη ακολουθεί ότι,  

αν δοθεί ένα οποιοδήποτε θετικό μέγεθος ε , προκύπτει μετά από πεπερασμένο 

πλήθος βημάτων, ένα εγγεγραμμένο πολύγωνο του οποίου το εμβαδόν διαφέρει από 

το εμβαδόν του παραβολικού τμήματος  ΑΡΒ  κατά ποσότητα μικρότερη του ε . 

Στη συνέχεια αποδεικνύεται ότι το άθροισμα των εμβαδών των τριγώνων ΡΡ2Α και 

ΡΡ1Β είναι ίσο με το ¼ του εμβαδού του τριγώνου ΑΡΒ: 

Αν Μ1 είναι το μέσον του ΜΒ,  Υ το σημείο τομής του Ρ1Μ1  με το ΡΒ  και  Ν το 

σημείο τομής της παράλληλης από το Ρ1 προς την ΑΒ, τότε 

     12MB MM=  

Όμως,  από την  (4) έχουμε ότι    

2
1

2

PNPN

PM MB
=   ή 

2
1

2

1

4

MMPN

PM MB
= =  

άρα    

4PM PN=  ή   3NM PN=   ή  1 1 3PM PN=  

Όμως,      
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1
1 2

2YM PM PN= =  

συνεπώς,      

1 12YM PY= . 

Τα τρίγωνα 1PPB∆  και 1PM B∆  έχουν κοινή βάση την PB , συνεπώς ο λόγος 

των εμβαδών τους είναι ίσος με το λόγο των αντίστοιχων υψών τους 1P∆και 1Μ Ε  ή 

(λόγω της ομοιότητας των 1P∆ ∆Υ  και 1∆ Μ ΥΕ ), με το λόγο των 1PY  και 1MY . 

( )
( )

1 1

11

1

2

a PPB PY

YMa PM B

∆

∆
= =  

οπότε     

    ( ) ( )1
1 12

a PPB a PM B∆ ∆=   

ή     

    ( ) ( )1
1 4

a PPB a PMB∆ ∆=  

Ομοίως αποδεικνύεται ότι   

    ( ) ( )1
2 4

a AP P a APM∆ ∆=  

και αθροιστικά,   

 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1 1 1
1 2 4 4 4

a PPB a AP P a PMB a APM a APB∆ ∆ ∆ ∆ ∆+ = + =  

Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύεται ότι σε κάθε βήμα, το άθροισμα των εμβαδών 

των εγγεγραμμένων τριγώνων είναι ίσο με το ¼ του αθροίσματος των εμβαδών των 

τριγώνων του προηγουμένου βήματος.  

Αν ονομάσουμε 
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( )a a APB∆=  

προκύπτει ότι το πολύγωνο 
nP  που προκύπτει μετά από n  βήματα, έχει εμβαδόν 

 ( )
2
...

4 4 4
n n

a a a
a a= + + + +P  (13) 

Στο σημείο αυτό, ο Αρχιμήδης παρατηρεί ότι 

 
1

1 1 1 4 1 1 1

3 3 34 4 4 4k k k k−
+ ⋅ = ⋅ = ⋅  (14) 

(ο Αρχιμήδης απέδειξε την παραπάνω σχέση για 5k = ) 

άρα, 

2 1

1 1 1 1 1 1
1
4 34 4 4 4n n n−

 + + + + + + ⋅ =   
⋯   (λόγω της (14)) 

2 1 1

1 1 1 1 1
1
4 34 4 4n n− −

+ + + + + ⋅ =⋯ …  (με διαδοχικές εφαρμογές της (14)) 

1 1 1
1

4 3 4

 + + ⋅ =   
 

4

3
=  

οπότε η (13) γράφεται 

( )
2

1 1 1
1 ...
4 4 4

n n
a a

 = + + + +    
P

4 1 1

3 3 4n
a
 = − ⋅    

   

ή ισοδύναμα 

 ( )
1

4 1
1

3 4
n n

a a
+

 = −    
P  (15) 

Η συνέχεια γίνεται με (διπλή) απαγωγή σε άτοπο: 
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• Έστω ότι 4
3
a>E  . Τότε 4

3
0a− >E . 

Επειδή  1
2

a > E  και το ίδιο συμβαίνει για τα τρίγωνα 2AP P  και 1BPP  κ.ο.κ,  από 

την αρχή του Ευδόξου θα υπάρχει n  έτσι ώστε για τη θετική ποσότητα 4
3
a−E

 
να 

ισχύει  

( ) 4
3na a− < −E EP

 

συνεπώς,  

( ) 4
3na a>P

 

άτοπο λόγω της (15).  

• Έστω ότι  4
3
a<E� . Τότε 4

3
0a − >E , οπότε θα υπάρχει n  τέτοιο ώστε για τη 

θετική ποσότητα 4
3
a − E

 
να ισχύει   

( )
4 4

3 34
n n

a
a a a− < < −P E  ,  

δηλαδή  

( )na< PE   

άτοπο από τον τρόπο ορισμού της ακολουθίας ( )na P .            

 Άρα  4
3
a=E   � 

Να σημειώσουμε εδώ ότι η απόδειξη χτίζεται βήμα-βήμα υπό τη μορφή μιας 

επαναληπτικής, αλλά πάντως πεπερασμένης διαδικασίας, κατά τον τρόπο δόμησης 

της Βασικής Μεταφοράς του Απείρου. Η διπλή εις άτοπο απαγωγή παρακάμπτει την 

ασάφεια των άπειρων διαδικασιών και σβήνει επιμελώς τα ίχνη της ευρετικής 

διαδικασίας. Ο Αρχιμήδης ξεχώριζε αυστηρά τη φάση της ανακάλυψης από αυτή της 

απόδειξης και υπ’ αυτή την έννοια, η Έφοδος συνεισφέρει στο να κατανοήσουμε το 

υποκείμενο σύστημα ιδεών το οποίο καθοδήγησε τη γεωμετρική απόδειξή του. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄    

 

 

3.3.3.3. Προς μια Θεωρία των Ενσώματων ΜαθηματικώνΠρος μια Θεωρία των Ενσώματων ΜαθηματικώνΠρος μια Θεωρία των Ενσώματων ΜαθηματικώνΠρος μια Θεωρία των Ενσώματων Μαθηματικών    

 

Τα βασικά ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τη γνωσιακή επιστήμη κατά τη 

μελέτη των Μαθηματικών ως ειδικής περίπτωσης του ανθρώπινου εννοιολογικού 

συστήματος, συνοπτικά είναι: 

• Τι είναι οι μαθηματικές ιδέες από γνωσιακή άποψη; Ποιών καθημερινών 

γνωστικών μηχανισμών κάνουν χρήση; 

• Δεδομένου ότι οι έμφυτες μαθηματικές ικανότητες είναι ελάχιστες (διάκριση 

μικρών ποσοτήτων και ίχνη στοιχειώδους αρίθμησης), ποιοι είναι εκείνοι οι γνωστικοί 

μηχανισμοί που επιτρέπουν σε αυτό το ελάχιστο έμφυτο υπόβαθρο να εκταθεί στο 

σημερινό σώμα μαθηματικής γνώσης; 

• Με ποιους τρόπους οι μαθηματικές ιδέες είναι θεμελιωμένες στην εμπειρία; 

•  Ποιες μαθηματικές ιδέες είναι μεταφορικές και ποιες είναι εννοιολογικές 

μίξεις; 

Κάποιες προκαταρκτικές απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα απαιτούν τη 

λεπτομερή εξέταση ενός μακρύ καταλόγου επιμέρους μαθηματικών εννοιών που 

αρχίζει από τη στοιχειώδη αριθμητική και εκτείνεται μέχρι τις πλέον σύνθετες έννοιες 

(ελάχιστο άνω φράγμα, απειροστά, τοπολογία κ.λπ.). Στο βαθμό που οι εξηγήσεις 

κριθούν ικανοποιητικές, μπορούν να αποτελέσουν την πρώτη ύλη για μια 

εμπλουτισμένη θεωρία περί νου (WMCF σελ.338-9). 
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3.1.3.1.3.1.3.1. Ασθενείς και Ισχυρές ΠροϋποθέσειςΑσθενείς και Ισχυρές ΠροϋποθέσειςΑσθενείς και Ισχυρές ΠροϋποθέσειςΑσθενείς και Ισχυρές Προϋποθέσεις    

 

Η γνώση, η σκέψη και η αντίληψη εν γένει χρησιμοποιούν βεβαίως τη φυσική 

νευρική δομή του εγκεφάλου μας. Το ενσώματο του νου, υπό μια στενή έννοια, 

σημαίνει ότι κάθε έννοια που κατέχουμε αποτυπώνεται στην νευρική δομή του 

εγκεφάλου και κάθε ψήγμα σκέψης διεκπεραιώνεται μέσω κατάλληλων νευρικών 

μηχανισμών. Η γνώση είναι κάτι το οποίο είτε διδασκόμαστε είτε υπάρχει ήδη έμφυτο 

στις νευρωνικές μας συνδέσεις. Τα Μαθηματικά ωστόσο δεν είναι έμφυτα. Η έννοια 

του σαράντα εννιά δεν είναι έμφυτη, όπως έμφυτη δεν είναι η έννοια του μηδενός, ή 

του απείρου, ή του λογαρίθμου κ.λπ. Τα γεγονός ότι οι μαθηματικές έννοιες 

δημιουργήθηκαν και είναι δυνατή η εκμάθησή τους, από γνωσιακή άποψη σημαίνει 

ότι είναι δυνατή μια βιολογικά βασισμένη πραγμάτευση των μηχανισμών οι οποίοι τις 

δημιουργούν, βρίσκονται πίσω από την εκμάθησή τους, την αναπαράσταση και τη 

χρήση τους. Οι παραπάνω ασθενείς προϋποθέσεις επιβάλλονται στην γνωσιακή 

επιστήμη των Μαθηματικών από τις μέχρι σήμερα γνώσεις μας για τον ενσώματο 

χαρακτήρα του νου.  

Υπάρχουν επιπλέον ισχυρές προϋποθέσεις. Η γνωσιακή επιστήμη οφείλει να 

εξηγήσει πώς ο αφηρημένος λόγος είναι εφικτός, πώς γεννώνται οι αφηρημένες 

έννοιες και πώς εν τέλει τις κατανοούμε.  

Πρόκειται για εγχείρημα κάθε άλλο παρά τετριμμένο. Οι αφηρημένες έννοιες δεν 

γίνονται αντιληπτές μέσω των αισθήσεων. Δεν μπορούμε να δούμε, ή να μυρίσουμε, ή 

να αγγίξουμε ή να γευτούμε την έννοια της δικαιοσύνης, της υπευθυνότητας ή της 

εντροπίας. Το ίδιο ισχύει για έννοιες των Μαθηματικών όπως είναι το σημείο, το 

όριο, η συνέχεια κ.λπ. Μια θεωρία των ενσώματων Μαθηματικών είναι μια θεωρία 

σαφώς έξω από το μαθηματικό πεδίο. Το ερώτημα πώς κατανοούμε την έννοια του 

ορίου δεν απαντάται με παράθεση ορισμών, αξιωμάτων, θεωρημάτων και αποδείξεων 

της σχετικής θεματικής περιοχής, αλλά βρίσκεται ένα βήμα μακρύτερα:  

ποιοι γνωστικοί μηχανισμοί εμπλέκονται στην εννοιακή κατανόηση και τελική 

εκμάθηση των σχετικών ορισμών, αξιωμάτων και θεωρημάτων και αποδείξεων; 
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3.2.3.2.3.2.3.2. Ιδιότητες των Ενσώματων ΜαθηματικώνΙδιότητες των Ενσώματων ΜαθηματικώνΙδιότητες των Ενσώματων ΜαθηματικώνΙδιότητες των Ενσώματων Μαθηματικών    

 

Οι πρόσφατες έρευνες στα πεδία της νευροεπιστήμης, της γνωσιακής επιστήμης 

αλλά και η ίδια η Ιστορία των Μαθηματικών υποδεικνύουν προς την κατεύθυνση της 

ενσώματης διάστασης των Μαθηματικών, των ενσώματων Μαθηματικών. Η σχετική 

θεωρία προβάλλει τις ακόλουθες θέσεις: 

1. Τα Μαθηματικά είναι προϊόν της ανθρώπινης δραστηριότητας. Κάνουν χρήση 

των εξ αντικειμένου περιορισμένων πόρων της βιολογικής μας πραγματικότητας και 

διαμορφώνονται από τη φύση του εγκεφάλου μας, του σώματός μας, του 

εννοιολογικού μας συστήματος και επηρεάζονται από τον εκάστοτε προσανατολισμό 

της κοινωνίας και του πολιτισμού της. 

2. Το μέρος του ανθρώπινου γνωστικού δυναμικού που παράγει τα ανώτερα 

Μαθηματικά συγκροτείται από φυσιολογικές γνωστικές ικανότητες ενός ενήλικα, για 

παράδειγμα, την ικανότητα για εννοιολογική μεταφορά. Τέτοιες γνωστικές 

ικανότητες είναι κοινές σε όλους τους ανθρώπους, και κατ’ αυτή την έννοια, η 

μαθηματική δυνατότητα αποτελεί οικουμενικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό. 

3. Η απλή απαρίθμηση είναι έμφυτη στον εγκέφαλο. Όπως συμβαίνει επίσης σε 

πολλά άλλα ζώα, οι άνθρωποι είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται το πλήθος των 

στοιχείων πολύ μικρών συλλογών αντικειμένων. Πρόκειται για μια σαφώς ενσώματη 

ικανότητα. 

4. Οι κλάδοι των Μαθηματικών – αριθμητική, γεωμετρία, πιθανότητες, ανάλυση, 

συνολοθεωρία, τοπολογία κ.λπ. – προέκυψαν μέσα από ανθρώπινες δραστηριότητες 

και ανθρώπινα ενδιαφέροντα: για παράδειγμα, από τις ανάγκες για απαρίθμηση και 

μέτρηση μεγεθών, από την αρχιτεκτονική, τα τυχερά παιγνίδια, την κίνηση και τη 

μεταβολή, τις ομαδοποιήσεις, τη διαχείριση γραπτών συμβόλων, τις ελαστικές 

παραμορφώσεις των αντικειμένων. Εν ολίγοις, τα Μαθηματικά είναι ένα θεμελιωδώς 

ανθρώπινο εγχείρημα που αναδύθηκε μέσα από βασικές ανθρώπινες δραστηριότητες. 

5. Το μαθηματικό πρόσθετο στις ανθρώπινες δραστηριότητες είναι η ακρίβεια –

ακριβή αθροίσματα, μετρήσεις, γωνίες, ρυθμοί μεταβολής, κατηγοριοποιήσεις κ.λπ. Η 

ακρίβεια είναι εφικτή διότι ο άνθρωπος είναι σε θέση να προβαίνει σε σαφείς και 
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ορθές διακρίσεις μεταξύ των αντικειμένων και των κατηγοριών, να συγκρατεί στο 

μυαλό του και να ανακαλεί με αξιοπιστία αφηρημένες οντότητες, όπως είναι τα 

σχήματα και οι αριθμοί 

6. Το γνώρισμα της ακρίβειας εξελίχθηκε σε υψηλό βαθμό εξαιτίας της 

ανθρώπινης ικανότητας για συμβολισμό. Σύμβολα εφευρίσκονται συνεχώς για να 

αντιπροσωπεύσουν μαθηματικές ιδέες, οντότητες, πράξεις και σχέσεις. Επιπλέον, τα 

σύμβολα επιτρέπουν ακριβείς και επαληθεύσιμους υπολογισμούς. 

7. Η εννοιολογική μεταφορά αποτελεί έναν θεμελιακό γνωστικό μηχανισμό 

ενσωματωμένο στο νευρικό σύστημα, ο οποίος μας επιτρέπει να χρησιμοποιούμε την 

συμπερασματική δομή ενός πεδίου και όταν σκεφτόμαστε ή ομιλούμε για κάποιο 

άλλο. Επιτρέπει στους μαθηματικούς να μεταφέρουν ιδέες και μεθόδους ενός πεδίου 

σε ένα άλλο. 

8. Άπαξ και η μαθηματική συμπερασματική δομή ενός θεματικού πεδίου παγιωθεί 

στη μαθηματική κοινότητα, τείνει να παραμένει διαπολιτισμικά αμετάβλητη στο 

χρόνο. Το πυθαγόρειο θεώρημα δεν αναμένεται να αλλάξει.  Η σταθερότητα των 

ενσώματων Μαθηματικών είναι συνέπεια της κοινής μας εγκεφαλικής δομής, της 

κοινής σωματικής μας συγκρότησης και της σχετικά κοινής διάδρασής μας με το 

περιβάλλον. 

9. Τα Μαθηματικά στο σύνολό τους δεν είναι μονολιθικά. Δεν υπάρχει μοναδική 

Γεωμετρία, μοναδική συνολοθεωρία ή μοναδική τυπική Λογική. Αντιθέτως, υπάρχουν 

αμοιβαία αντιθετικές εκδοχές της Γεωμετρίας, της συνολοθεωρίας, της Λογικής κ.ο.κ. 

Ωστόσο κάθε εκδοχή ξεχωριστά συνιστά έναν διακριτό και εσωτερικά συνεπή κλάδο. 

10. Τα Μαθηματικά είναι αποτελεσματικά στο χαρακτηρισμό και στην πρόβλεψη 

συγκεκριμένων όψεων του εξωτερικού κόσμου, όπως τον βιώνουμε. Έχουμε εξελιχθεί 

έτσι ώστε ο καθημερινός μας γνωστικός εξοπλισμός να ταιριάζει εν πολλοίς στον 

βιότοπό μας. Τα Μαθηματικά αποτελούν μια συστηματική επέκταση των 

καθημερινών γνωστικών μηχανισμών μας, ενώ το συνταίριασμά τους με τον κόσμο 

διαμεσολαβείται και γίνεται εφικτό μέσω των ανθρώπινων γνωστικών ικανοτήτων. 

Είναι το βιωμένο αποτέλεσμα της εντρύφησης στον κόσμο και στα Μαθηματικά 

(WMCF σελ.351-2). 
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4.4.4.4. Προεκτάσεις και ΠεριορισμοίΠροεκτάσεις και ΠεριορισμοίΠροεκτάσεις και ΠεριορισμοίΠροεκτάσεις και Περιορισμοί    

 

Η προτεινόμενη από τους Lakoff και Núñez εννοιολογική προσέγγιση των 

Μαθηματικών με ενσώματους όρους, έχει χαρακτηριστεί από τη μαθηματική 

κοινότητα ως μια διεισδυτική πραγμάτευση του περιεχομένου των Μαθηματικών με 

ισχυρή ερμηνευτική δυναμική. Μάλιστα, ο αντίκτυπος της ανάλυσής τους είναι 

ευδιάκριτος σε μετέπειτα εργασίες και θεωρητικές αναλύσεις στον τομέα της 

Διδακτικής καθώς και της Επιστημολογίας των Μαθηματικών (βλ.Tall (2001), Tall & 

McGowen (2010), Barton (2008) κ.ά.) 

Παράλληλα, κριτικές έχουν διατυπωθεί οι οποίες οριοθετούν το εν λόγω γνωσιακό 

εγχείρημα, περιγράφουν εγγενείς περιορισμούς του, απαντούν στις φιλοσοφικού 

χαρακτήρα προεκτάσεις των γνωσιακών θέσεων
7
, ή ακόμη, επισημαίνουν λάθη κατά 

την πραγμάτευση της μαθηματικής ύλης
8
. 

Θα περιοριστούμε σε κριτικές αναφορές και διατυπωμένες εκλεπτύνσεις σε σχέση 

με τη γραμμή παρουσίασης που ακολουθήσαμε στην παρούσα εργασία. 

 

4.1.4.1.4.1.4.1. Για τη Βασική Μεταφορά του Απείρου Για τη Βασική Μεταφορά του Απείρου Για τη Βασική Μεταφορά του Απείρου Για τη Βασική Μεταφορά του Απείρου     

 

Σε βιβλιοκριτική του Where Mathematics Comes From, η Bonnie Gold (2001)    

επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι κατά τη θεώρηση μιας άπειρης ακολουθίας, η ΒΜΑ 

αφήνει ανοικτό το εννοιολογικό κενό ανάμεσα στα πεπερασμένα επαναληπτικά 

βήματα και στο μεταφορικό πέρας το οποίο η ΒΜΑ προβάλλει (:του ορίου της 

ακολουθίας). Η παρατήρησή αναφέρεται στην κρίσιμη μετάβαση από τη μεταφορική 

περάτωση της ακολουθίας, στο μαθηματικό ορισμό. Κάτι το οποίο «επιβάλλεται ή 

προβάλλεται μεταφορικά» δεν αποτελεί μια a priori νομιμοποιημένη μαθηματική ιδέα. 

Είναι απαραίτητο να καταδειχτεί ότι η ιδέα αυτή δεν περιέχει αντιφάσεις. 

                                                                        
7
 Υπό τον τίτλο “The Romance of Mathematics” στο WMCF (σελ. 339 και αλλού) οι Lakoff και Núñez 

καταφέρονται εναντίον του πλατωνικού ρεαλισμού ως φιλοσοφικής αντίληψης για τα Μαθηματικά. 
Αντιδράσεις σχετικά βλ.Voorhees (2004),  Gold (2001), αλλά και Tall (2010)  
8
 Η Βonnie Gold (2001) διαπιστώνει μαθηματικού χαρακτήρα λάθη κατά την πραγμάτευση της έννοιας 

του απειροστού στο WMCF. 
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Απαντώντας, οι Lakoff και Núñez αντιτείνουν
9
 ότι η γνωσιακή πραγμάτευση που 

επιχειρούν δεν ανήκει στο χώρο των Μαθηματικών και ως εκ τούτου, δεν προσπαθεί 

να υποκαταστήσει το μαθηματικό έργο. Θεωρούν ότι δική τους προσπάθεια κατά την 

γνωσιακή ανάλυση της έννοιας του ορίου, είναι να δώσουν μια απάντηση από 

γνωσιακή σκοπιά στο ερώτημα «τι πλησιάζει πού», «τι κινείται», «προς τα πού 

κινείται και μέσα σε ποιο γνωστικό χώρο». Δηλαδή, να δείξουν ότι η «προσέγγιση σε 

ένα όριο» είναι μια δυναμική ιδέα, μια γνωστική πραγματικότητα του τρόπου που οι 

άνθρωποι σκέπτονται. 

 

4.2.4.2.4.2.4.2. Για την τυπική διάσταση των ΜαθηματικώνΓια την τυπική διάσταση των ΜαθηματικώνΓια την τυπική διάσταση των ΜαθηματικώνΓια την τυπική διάσταση των Μαθηματικών    

 

Ο D.Tall (2001) αναγνωρίζει ότι η ενσώματη προσέγγιση των μαθηματικών 

εννοιών περιγράφει ικανοποιητικά την προέλευση των Μαθηματικών, αλλά θεωρεί 

συνάμα ότι παρουσιάζεται αδύναμη να ερμηνεύσει την τυπική διάσταση στην εξέλιξη 

και στην περαιτέρω ανάπτυξή τους.  

Για παράδειγμα, η άρνηση του ευκλείδειου αξιώματος των παραλλήλων η οποία 

οδήγησε στην ανάπτυξη μη-ευκλείδειων Γεωμετριών μόνον διασταλτικά10 είναι 

δυνατόν να αναχθεί σε ενσώματες απαρχές σύμφωνες με τη θεώρηση των Lakoff και 

Núñez. Εδώ διαπιστώνεται μια κρίσιμη μετατόπιση ενδιαφέροντος: επιλεγμένες 

ιδιότητες απομονώνονται για να παραγάγουν καινούργιες έννοιες και αυτές με τη 

σειρά τους καινούργιες ιδιότητες. Η δυναμική κατάσταση που διαμορφώνεται έτσι, 

φαίνεται ότι υπερβαίνει την ερμηνευτική ισχύ των επαναπροσδιοριστικών 

μεταφορών. Η άρνηση της αισθητηριακής πεποίθησης που οδήγησε στις μη-

ευκλείδειες Γεωμετρίες, απαιτεί την ανάπτυξη μιας άλλης ποιότητας σκέψης: της 

τυπικής.  

Αν και συχνά παρατηρείται η τυπική όψη να συνδέεται εγγενώς με τη φυσική 

                                                                        
9
 στο   http://wwwdev.maa.org/reviews/wheremath_reply.html 

10
 Κατά τον David Tall (2001), η τυπική ιδέα, μετά την μαθηματική παγίωσή της, είναι δυνατόν να 

ενσωματωθεί, δηλαδή να παραγάγει μια καινούργια ενσώματη αντίληψη, η οποία με τη σειρά της 
μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για καινούργιες τυπικές ιδέες. Έτσι διευρύνει τρόπον τινά την 
έννοια του ενσώματου, ώστε να συμπεριλάβει σε αυτήν την τυπική όψη των μαθηματικών ιδεών. 
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απαρχή της (βλ. θεμελιωτικές εννοιολογικές μεταφορές), ωστόσο το σύνολο της 

μαθηματικής σκέψης δεν σχετίζεται κατ’ ανάγκη με την αισθητηριακή αντίληψη ή το 

κινητικό σύστημα, τουλάχιστον με τον άμεσο ενσώματο τρόπο. Η συμπερασματική 

δομή που βρίσκεται πίσω από την εννοιολογική μεταφορά Οι Κλάσεις Είναι Δοχεία, 

είναι σε θέση να ερμηνεύσει γνωσιακά ένα αξίωμα όπως το «αν a b<  και b c<  τότε 

a c< » . Όμως, η ταυτόσημη ως προς τη μορφή σχέση «αν a ~b  και b ~c  τότε a ~c » 

ως μέρος του ορισμού μιας σχέσης ισοδυναμίας, έχει εντελώς διαφορετικό 

εννοιολογικό περιεχόμενο καθώς δεν εμπεριέχει κάποια έννοια διάταξης (ό.π. 

σελ.207). 

 

4.3.4.3.4.3.4.3. Για τις εννοιολογικές μεταφορέςΓια τις εννοιολογικές μεταφορέςΓια τις εννοιολογικές μεταφορέςΓια τις εννοιολογικές μεταφορές    

 

Η προσπάθεια να επεκταθεί η έννοια της εννοιολογικής μεταφοράς σε κάθε πτυχή 

της μαθηματικής δραστηριότητας γίνεται αντικείμενο κριτικής από τον J. Madden. 

Με την πληθώρα των εννοιολογικών μεταφορών που εισάγονται στο WMCF “η 

έννοια της μεταφοράς αρχίζει να χάνει το νόημά της” σημειώνει (Madden, 2001 

σελ.1183). Ενώ ο B.Barton (2008 σελ.91) αναφέρει σχετικά “προτιμώ, η ιδέα της 

μεταφοράς να εξηγεί τις γενικές κατευθύνσεις των Μαθηματικών και όχι τις 

λεπτομέρειές τους”. Ο Madden (ο.π. σελ. 1184-6) κρίνει ότι οι Lakoff και Núñez δεν 

διευκρινίζουν πώς “οι μεταφορές λειτουργούν στις μαθηματικές δραστηριότητες των 

πραγματικών ανθρώπων… πώς ακριβώς οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις μεταφορές 

όταν μαθαίνουν ένα νέο (μαθηματικό) υλικό, όταν λύνουν προβλήματα, ή όταν 

επικοινωνούν μεταξύ τους”, και παρακάτω: “αν τα δικά μου μαθηματικά εξαρτώνται 

από τις μεταφορές που τυχαίνει να έχω στο μυαλό μου, και τα δικά σου μαθηματικά 

εξαρτώνται από τι δικές σου μεταφορές, τότε πώς είναι δυνατόν να μοιραστούμε τις 

μαθηματικές ιδέες; Και πώς γίνεται παρόλα αυτά να συμφωνούμε;” O B.Barton  

απαντά, ότι τα Μαθηματικά αναδύονται μέσω της επικοινωνίας. Κατά την 

επικοινωνία οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη φυσική γλώσσα η οποία είναι γεμάτη  

θεμελιωτικές μεταφορές βασισμένες στην κοινή ενσώματη εμπειρία. Όταν μια 

αφηρημένη μαθηματική ιδέα συζητείται, αμφισβητείται, απορρίπτεται ή γίνεται 

αποδεκτή, το γλωσσικό εργαλείο είναι το μόνο μέσο. Ακόμη και όταν βαθμιαία 
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μετατοπίζεται προς ειδικές δομές και σημασίες, οι θεμελιωτικές μεταφορές «είναι εκεί» 

σε όλη τη διαδικασία. Συμφωνούμε σε κοινούς μαθηματικούς τόπους διότι η φυσική 

γλώσσα και η μαθηματική γλώσσα πορίζονται από τις ίδιες θεμελιωτικές μεταφορές 

(ο.π. σελ.91). 

 

5.5.5.5. ΕΕΕΕπιπτώσεις στη μαθηματική εκπαίδευσηπιπτώσεις στη μαθηματική εκπαίδευσηπιπτώσεις στη μαθηματική εκπαίδευσηπιπτώσεις στη μαθηματική εκπαίδευση    

 

Η αποδοχή του πλαισίου ιδεών της γνωσιακής επιστήμης για τον κατ’ εξοχήν 

μεταφορικό χαρακτήρα των μαθηματικών εννοιών έχει άμεσες επιπτώσεις στην ίδια 

τη διδακτική των Μαθηματικών. 

Η τυπική παρουσίαση ενός μαθηματικού πεδίου, είτε σε σχετικά εγχειρίδια είτε 

στα πλαίσια της διδασκαλίας, συχνά παραβλέπει ή αποκρύπτει το κρίσιμο υποκείμενο 

πλέγμα ιδεών και νοημάτων. Πρόκειται για μια παράδοση με ιστορικό βάθος που 

εκτείνεται προς τα πίσω μέχρι τα Στοιχεία του Ευκλείδη και τις πραγματείες του 

Αρχιμήδη. Το νόημα, η διαίσθηση και οι ιδέες που δίνουν υπόσταση στις μαθηματικές 

έννοιες πριν αυτές τυποποιηθούν, δεν είναι ούτε «ασαφείς», ούτε «απλώς 

υποκειμενικές διαισθήσεις». Αντίθετα, υπόκεινται σε ένα εντυπωσιακό πλήθος 

σωματικά θεμελιωμένων περιορισμών που τις καθιστούν μη-αυθαίρετες. Κατ’ αυτή 

την έννοια τα Μαθηματικά θα πρέπει να διδάσκονται ως ανθρώπινο εγχείρημα με τις 

πολιτισμικές και ιστορικές διαστάσεις τους. Οι στιγμές αμφιβολιών, δισταγμών, 

αποτυχίας ή θριάμβου κατά τη μορφοποίηση του μαθηματικού νοήματος μπορούν να 

έχουν σημαντική θέση στη διδασκαλία. 

Μέρος της εκπαίδευσης των νέων δασκάλων μαθηματικών θα πρέπει επίσης να 

περιλαμβάνει όχι μόνον γνώσεις Διδακτικής, Ιστορίας και Φιλοσοφίας της επιστήμης 

των Μαθηματικών αλλά και ένα σώμα βασικών γνώσεων από το πεδίο της γνωσιακής 

επιστήμης. Θα πρέπει οι μελλοντικοί δάσκαλοι να γνωρίζουν την υπόρρητη  

εννοιολογική δομή των ιδεών που πρόκειται να διδάξουν. Συχνά η «παρανόηση» μιας 

μαθηματικής έννοιας μπορεί να αποτελεί παραλλαγή μιας ιδέας ή εφαρμογή ενός 

εννοιολογικού πλέγματος με διαφορετική συμπερασματική δομή. Συνεπώς, από 
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παιδαγωγική άποψη είναι απαραίτητη η διάγνωση των αιτίων που προκαλούν τις 

αποκαλούμενες παρανοήσεις, ώστε με κατάλληλη διδακτική μεσολάβηση οι μαθητές 

να ενεργοποιήσουν εκείνο το πλέγμα εννοιολογικών αντιστοιχίσεων που είναι 

απαραίτητο για την προβολή της συμπερασματικής δομής, της σχετικής με την υπό 

εξέταση μαθηματική ιδέα. 

Με κατάλληλη εφαρμογή της ανάλυσης των μαθηματικών ιδεών οι μαθητές είναι 

δυνατόν να βοηθηθούν ώστε να συνειδητοποιήσουν την οργάνωση, τις δυνατότητες 

και τους περιορισμούς των δικών τους εννοιολογικών συστημάτων και να 

καταστήσουν σαφές και συνειδητό ό,τι στην καθημερινή ζωή είναι ασαφές. 

Η μαθηματική επίδοση, η μαθηματική ποιότητα δεν σημαίνει απλώς να κατέχει 

κανείς δεξιότητες στην εφαρμογή αλγορίθμων ή στην εκτέλεση υπολογισμών. 

Σημαίνει μάλλον να γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί ορθά τις μεταφορές του, πώς να 

μετατοπίζεται από τη μια μεταφορά στην άλλη, πότε να τις συνδυάζει, κ.ο.κ. Στόχος 

της διδασκαλίας θα πρέπει να είναι ο αποτελεσματικός έλεγχος αυτής της 

εννοιολογικής γυμναστικής (Núñez R., 2000 σελ.22). 

 

6.6.6.6. ΚατακλείδαΚατακλείδαΚατακλείδαΚατακλείδα    

 

Παρά τα ανοικτά ερωτήματα, το ερμηνευτικό μοντέλο των ενσώματων 

Μαθηματικών παρουσιάζεται ικανό να ερμηνεύσει σημαντικές πτυχές της 

μαθηματικής γνώσης, οι οποίες επιφανειακά εμφανίζονται αποσυνδεδεμένες από την 

άμεση αισθητικοκινητική εμπειρία και συμπεριφορά. 

Στα πλαίσια της διδακτικής, τονίζει τη σπουδαιότητα του γλωσσικού οργάνου 

στην αποκάλυψη του ρόλου των εννοιολογικών μεταφορών κατά την πραγμάτευση 

των μαθηματικών ιδεών. Ιδιαίτερα, επιχειρεί να διερευνήσει και να κατανοήσει το 

εννοιολογικό χάσμα το οποίο συχνά υφίσταται ανάμεσα στην τυπική και την 

ενορατική όψη των Μαθηματικών. 

Επιστημολογικά, ανήκει στις «δάνειες θεωρίες», τις ενσωματωμένες πλέον στο 
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πεδίο της έρευνας για τη μαθηματική εκπαίδευση, καθώς αντλεί από το πεδίο της 

ενσώματης γνωσιακής επιστήμης. Θεωρητικά εργαλεία της τελευταίας έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικές μελέτες στα πεδία του μαθηματικού συμβολισμού, της 

εξεικόνισης - οπτικοποίησης, της μοντελοποίησης με ή χωρίς τη χρήση τεχνολογίας, 

των ανισοτήτων, των γραμμικών εξισώσεων, του ορίου και της συνέχειας 

συναρτήσεων, των διανυσμάτων, της εν γένει μαθηματικής σκέψης και κατανόησης, 

της μεταφορικής γλώσσας στη Γεωμετρία κ.α. 

Γενικότερα, η έννοια του ενσώματου καταλαμβάνει σήμερα μια θέση 

Παραδείγματος στην έρευνα για τη σκέψη και τη μάθηση, παρέχοντας πρόσθετα 

εργαλεία στην πολυτροπική προσέγγιση της μαθηματικής γνώσης και εκπαίδευσης. 

Καινούργια χαρακτηριστικά της μαθηματικής γνώσης αναδύονται συνεχώς, 

παρότι, με τα λόγια του Δαρβίνου, συχνά «χρησιμοποιούμε παλιούς τροχούς, παλιά 

ελατήρια και παλιές τροχαλίες». 
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