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Γενικθ€ oδηγiεg. Να επιλ6ξετε 6vα ( 1 ) θ6μα απ6 τα δυο (2) βαθμoλoγικιbg ιoοδ0vαμα Θ6ματα τηq oμαδαq λ (20''/o καΘε θ6μα) και
δυo (2) θθματα απ6 τα τρiα (3) βαθμoλογικιbq ιοoδriναμα θ6ματα τη9 oμd.δαq Β (40o/o καθε θ6μα). Καλι ειτιτυ21iα!

oμιiδα Α

1. Πoιεq ακριβd)ζ φιλοooφικ6q θ€oειg αντιπρoσωπεi)oυν o1 εκφρd,σειζ 'ρεαλισμ6ζ ωq τLρoζτLζ μαθηματικ69
oντ6τητεζ' κα1 'ρεαλιομ69 ωζ πρo6 ην αληθoτιμη των μαθηματικrbν προτdoεων'; Αναπτ6ξτε bνα
επιχειρημα που οδηγεi απ6 τον ρεαλιoμ6 ωg πρoζ ην αληθοτιμη τωγ μαθηματικων προτdoεων oτον
ρεαλιομ6 ωg πρoζ τιζ μαθηματικ69 oντ6τητεζ (διατυπrbνoνταg με σαφηνεια τιg 6ποιε9 πρ6σθετεζ
προκεiμενεg)' Ποια η oταoη απtναντι" oτoν ρεαλιομ6 ωg lτ,pocJ τLζ μαΘηματικθg οντ6ητεζ τoυ Πλατωνα, τoυ
Κant, του Frege, τoυ BrouwΘr και του Gδde1;

2. Αναδεiξτε τα κliρια oημεiα στα oπoiα διαφθρει η ιvτoυlσιoνlστllcτi απo την κλαoιΦ λογιη. Τι
ουγκρoτεi, κατd τουq ιντoυισιoνιστθg (Ηeyting), απ6δειξη μιαt πρ6τασηζ τηζ μoρφηζ p ^q, pν q 

'
p -+ q , -P, Yxφ(x), Ξxφ(x); Mε αφεηρiα ην απdνηοη σαg στo αμ6oω9 προηγoυμενo ερ6τημα,
απoδεiξτε 6τι το αξιωματικ6 oχημα ηζ επαγωγηg ηg αριθμητικηg Ρeano εiναι απoδεκτ6 (Ιττ6

ιντoυισιoνιστικη 6ποψη.

oμd,δα Β

1. Διατυπιbστε τιg βαοικ69 θθoειg τoυ λoγικισμο1i ση φιλooοφiα των μαθημαπκ6ν του 20oυ αι6να.
Παρoυoι&oτε με oυντoμiα και oυζηηoτε κριτικd, τoν τρ6πο με τoν oποio o Frege πρoo6γγιoε την 6woια
του φυoικοri αριθμol). (Υπ6δειξη. Mια πληρηg απ&νηoη περι61ει τoυq κατα Frege oριομoιiζ των
εκφρdoεων: '6woια', 'ανηκει οτην θwοια', '6μoιεq θwοιεg', 'αριθμ69 μιαg θwoιαζ' ,'0' ,'7' ,'2' , κ.λπ.)

2. Aναlττ6ξτε ην κατα Ηilbert διdκριoη μεταξδ (πραγματlκιirv> και <ιδεατrbν>> (<ιδανικrbν>) μαΘηματικcilν'
Mε αφορμη αυτη η διd,κριoη, εvτοπloτε τα καντιαvα και τα φoρμαλιoτικd / εργαλειoκρατικ6 oτoι1εiα τηq

φιλoο'oφiαg των μαθημαπκων του Ηilbert. Σκιαγραφηoτε 1ωρig τε1yικ6g λεπτομ6ρειεc, τo πpoyραμμα του
Ηilbert για η θεμελiωoη των μαθηματικων καθiυg και τιζ δυοκολiεg πoυ επ6φεραν τα θεωρηματα μη
πληρ6ητα9 τoυ Gδdοloην ολοκληρωαη του πρoγρd,μματoζ αυτο6.

3. Αναπτrlξτε τιζ βαoικ6q θ6oει9 τoυ πλατωνιoμοι) ση φιλοooφiα των μαθηματικιilν (καθεoτιi:g

μαΘηματικιilν αντικειμ6νων, αληθοτιμθq μαθηματικιbν προτ6οεων, κ.λπ.) Πoια' κατd. την απoγlη πoλλιbν

φil'oooφωι,, εiναι η κι5ρια γvωoιολoγικη αδυναμiα του πλατωνιομori; Στo πλαiοιo αυτ6 o1ολιαοτε κριτικα
το ακ6λoυθo απ6oπαoμα απ6 τo 0ρθρο <Tι εiναι το πρ6βλημα τoυ συνε1οr5q του Cantor;> του Gδdel.

... Tα αVτlKεiμεvα τηg Uπερπεπεραoμεvηq Θεωρiαg τωv oυv6λωv... αoφαλΦg δεv αvηκoυv oτov φυolκ6
κ6oμo...

Αλλd παρ' 6λη τηv απ6oταoQ τoυg απ6 τηv αloΘητηρlακη εμπεlρ1α, 6xoυμε 6vα εiδog αvτiληψηE τωv
αvτlκεtμεvωv τηg Θεωρ1αg oυv6λωv, δπωg δεi1vεl τo γεγov6g 6τt τα αξlΦματα μdg επlβdλλovταl απ6 μovα
ToUζ ωζ αληΘη. Δεv βλtπω τo λ6γo γlατi Θα 6πρεπε vα i1oυμε λιγ6τερη εμπtoτoo0vη o' αυτ6 τo εiδog
αvτiληψηg _ δηλαδη, oτη μαΘηματlκξ επoπτεiα [intuition] _ απ' 6,τι oτηv αloΘητηρlακη αvτiληψη, η oπoΙα
μαg ωΘεi Vα KαTασKευdζoυμε φυolκθg θεωρiεg Kαl να πρooδoκo0με 6τl ol μελλovτικ6g αιoΘητηρlακ€g
αvτιλξψεlg μαg Θα oυμφωvoOv με αυτθg καl, επlπλεov, vα πtoτε0oυμε 6τt fvα ερΦτημα πoU τΦρα δεv μπoρεi
vα απαvτηΘεi θ1εI v6ημα καt μπoρεi vα απαvτηΘε[ oτo μ6λλov. Tα παρdδoξα τηg Θεωρiαg oυv6λιιv δ0oκoλα
μπoρoOv vα ΘεωρηΘoOv ωg μεγαλ0τερo εμπ6δlo γlα Tα μαΘηματtκα απ' 6'τι olτrλαvεg τωv αloθηoεωv γ|α Tη

φυolκη...


