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Γειτκξ oδηγξ. Να εrτιjιξεrε 6γα ( l1 θθμα αlιo τα δυo (2) fuΘμoλoγικιbg ιoοδ0ναυα θθηαγ τηq oμαδαq Α (20oλ κaΘε θθμα) και

δυο ι] l Θψατα αrτδ τα τρiα (3) βαθμoλoγικξ ,oωοroμo θθματα ,ηq oμiaoq Β (40%κ0θε θ6μα)' Καλη ειlιτυ21iα!

oμιiιδαA

1.Tιακριβιbqοημαiνειηθ6οη6τιταμαθl1μιατικ&α\,τ1κειμενα(αδνo}α,ουναρτηoε6

αφηρι1μbνεqoντ6ητεq;Πoιαεiναιταlαlριoτεμluεoι,εκπ1ματακαιιιειονεκηματααυτηqτηq

ηq oντoλoγiαq και ηζ γvωσιoλ'σyιζ (ετnο'τημoλογξ);

2. Παρoυοιd,στε τo παρ&δοξο του Berry και oυζηη oτε κριτικ6' την &πoψη τoυ Russell για τ11ν τηγη και την

αντιμτιbπιoη τoυ παραδ6ξου'

oμdδα Β

1. Tι ακριβωq ειn oo6με με ην θκφραοη <<α priori φδol1 των ψ0ηματικων>; Tι προβ}ηματα Θ6τει η <<α priori φ'boη

των μαθηματικδν> για τoν φιλoοoφικ6 εμπειριoμ6;' Eιδικ6τερlι' πoιo δiλημμ εyεΦει γuι τoγ / π1v εμπεφrοτd

φιλ6ooφo; Σκιαγραφηοτε κρπικ& τη οτd,οη απ6vαντι οτo δ0ημμα αυτ6 (α) τoυ Ηume και (β) του Quine'

2. o Kant ιo1υρioηκε 6τι oι (μη τετριμμ6νεq) πρoτ&oεq των μαθηματικιbν εiναι oυνθετικθg α priοri.2 Διατυπιboτε

τoυg κατ& Κarrt oριoμο6q των 6ρων ,oυνΘετιlοi πρ6ταοη, και ,α priοri πρ6ταοη'. Για καθεμiα απ6 τιq προτ&oειq

<<.7+5=12>>και <<Τo &,θρoιομα των εσωτερικιbν γωνιcbν κ&θε τριγιi:νoυ ιoofται με δυo oρθθq>,3 αναπτδξτε 6vα

καντιαν6 επι1εiρl1μα πρoq τo αυμπ6ραoμα 6τι εiναι ουvθετΦ α priori' Mε πoιo ακριβιbq τρ6πo ουμβιβ&ζει η

καντιανt1 φιλooοφiα την αναγκαι6ητα κα1 τl]ν α priori φι1oη των μαθηματικιilν με ην εππυ1iα εφαρμoμ1q των

μαθl1ματικιilνστ1]μελετητoυκ6oμουηgεμπειρiαq;Kαιγιαπoιoυζλξoυqκρiθηκεανεπαρκηqηκαντιαvη

φιλooοφiα των μαθηματικιi:ν ψτ& τιq εξελξειq oτα μαΘηματικd' και η φυσι1Φ κατα τoν 19o και τον 20o αubνα;

3. Διατυπιilοτε τη βαοικ6q θθοεq τoυ λoγικιoμου oη φιλoooφ(α των μαθl1ματικιi:ν τoυ 20oυ αιωvα' Παρoυοιαoτε με

oυντoμiα και o.υζηα1ο τε κριτικdτoν τρ6πo με τoν oπoio o Frege πρoοθγγιoε ην 6woια τoυ φυοικoti αριθμoδ'

(Υπ6δειξ1.Mια πληρηq απ6ντηoη περιbγει'τoυq κατ& Frege οριoμο6q των εκφρ&oεων: 'θwoια" 'αιηκει oα1ν θwoια"

'6μoεq θινoιεg', 'αριθμ6q μιαq 6woιαq" '0" '1'"2''κ'}uτc')

αριΘμoζ κ.λπ.) εiναι

Θ6oηq απ6 τη oκοπι6,

oη.γεγον6τωνQqπρηματικ6:T::Ψ::yου^διακPiνεταιαπ6εκεiνηπoυαφορiικαΘαριbq

λoγικ6q o1θοειg μεταξ0 ;*";;j κβαo'iζεταυ> oτην' η <πρoθρ1εταυl απ6 ττ'lν' εμπε1ρ1α'

2 Ωoτ6oo, πρoταοειq 6r;q;i:l',, i ,ιoiα^τα τριγλνα θ'xoυν τPει9 γωνiεg> εiναι αναλυτικ69'

3 Στην αριθμητικξ reano *o' o'ηu iυκλεiδεια γεωμετρiα αντioτoι1α'


