διατύπωση) και έχει διδακτικό ενδιαφέρον όταν η ικανοποίηση της Ρ(x) δεν
είναι διαισθητικά προφανής. Για παράδειγµα , λέµε ότι «Υπάρχει συνάρτηση ,
η οποία είναι συνεχής στο

, ενώ δεν παραγωγίζεται πουθενά στο

» Εδώ

η ύπαρξη είναι ενάντια στην ανθρώπινη συνήθη (αλλά και µαθηµατική )
διαίσθηση που λέει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρχει µια τέτοια συνάρτηση. Ο
Weierstrass έδωσε ένα τέτοιο ιστορικό αντιπαράδειγµα καταπλήσσοντας την
µαθηµατική κοινότητα (βλ. Α.7.6. & Β.17.3.1.) Αν πούµε όµως «Υπάρχει
συνεχής συνάρτηση, η f(x)=x2 /R » αυτό αποτελεί ένα λογικό αντιπαράδειγµα
στην πρόταση «∆εν υπάρχουν συνεχείς συναρτήσεις»

είναι όµως µια

τετριµµένη µαθηµατικά και µια ανόητη διδακτικά περίπτωση, αφού πάντες οι
άνθρωποι εγγενώς φέρουν την έννοια της συνέχειας γι αυτό και τα πρώτα
παραδείγµατα ιστορικά και διδακτικά ήταν και είναι µόνο συνεχείς ή κατά
τµήµατα συνεχείς συναρτήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο,

δύσκολη ήταν και η

αντίληψη συνάρτησης παντού ασυνεχούς , όπως είναι η συνάρτηση του
Dirichlet , η οποία

είναι ένα µαθηµατικό αλλά συγχρόνως και ένα πολύ

χρήσιµο διδακτικά αντιπαράδειγµα στην (υπονοούµενη) πρόταση «∆εν υπάρχει
παντού ασυνεχής συνάρτηση στο R
iii. Να αποδειχθεί ότι η συνθήκη Ρ(x) είναι αναγκαία για την ισχύ του
συµπεράσµατος του θεωρήµατος Θ(x)
Σε ένα τέτοιο υπόδειγµα διατύπωσης υποκρύπτεται αντιπαράδειγµα,
αφού

καλούµεθα

να

ανακαλύψουµε

ένα

x0

που

ικανοποιεί

την

« ¬P( x0 ) και ¬Θ( x0 ) »
Για παράδειγµα : «∆είξτε, ότι για την ισχύ της Μαθηµατικής Επαγωγής ο
έλεγχος της Ρ(ν) για ν=1 , είναι απαραίτητος».
Μπορούµε να θεωρήσουµε την Ρ(ν): «ν=ν+1». Τότε , αν ισχύει για ν=κ , έχω
κ=κ+1 ⇒ κ+1=κ+1+1 ⇒ κ+1=κ+2 που είναι η Ρ(κ+1) . ∆ηλ. Ρ(κ) ⇒ Ρ(κ+1)
και τότε κάθε αριθµός είναι ίσος µε τον επόµενό του και άρα όλοι οι φυσικοί
είναι ….ίσοι! Σε αυτό το άτοπο καταλήξαµε διότι δεν ελέγξαµε την πρόταση
για ν=1 που δίνει το άτοπο 1=2.
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