σελ. 167

Συνέντευξη του καθηγητή φιλοσοφίας των μαθηματικών
της Οξφόρδης A. Paseau (Mάρτιος 2016)
Δήμητρα Χριστοπούλου*
Δ. Χριστοπούλου: Aγαπητέ καθηγητά Paseau, ήταν μεγάλη χαρά να σας υποδεχθούμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και να παρακολουθήσουμε τις ενδιαφέρουσες διαλέξεις σας για την φιλοσοφία των μαθηματικών. Σας
ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε στο πλαίσιο της θεματολογίας
των διαλέξεών σας.
Α. Paseau: Ήταν για μένα μεγάλη χαρά. Είναι πρόδηλο ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη λογική και τη φιλοσοφία των μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, παρά τις επώδυνες περικοπές που αντιμετωπίζετε. Θα ήθελα να
ευχαριστήσω ιδιαίτερα την επίκουρη καθηγήτρια κα Χριστοπούλου για την
πρόσκληση και τη φιλοξενία. Ήταν ιδιαίτερη η ευχαρίστηση να επιστρέψω
στην Αθήνα όπου γεννήθηκα και έζησα για τρία χρόνια.
Δ. Χριστοπούλου: Θα ήθελα να σας ρωτήσω, τι σας παρακίνησε να γίνετε «Φιλόσοφος των Μαθηματικών»;
A. Paseau: Η πρώτη μου αγάπη ήταν τα μαθηματικά. Σε ηλικία 16 ετών ανακάλυψα τη φιλοσοφία και ιδιαίτερα τους Πλάτωνα, Καρτέσιο και Χιουμ. Από
τότε που διάβασα την “Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας” του Ράσσελ, με
κατέκτησε. Αποφάσισα να σπουδάσω μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο και να
μελετώ επιπλέον φιλοσοφία. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών μου
σπουδών στο Καίμπριτζ, σταδιακά έγινε φανερό ότι ενδιαφερόμουν περισσότερο για τα φιλοσοφικά παρά για τα μαθηματικά προβλήματα. Σύντομα,
αφού άρχισα να σπουδάζω φιλοσοφία, συνειδητοποίησα ότι μπορούσα να
συνδυάσω και τα δύο και να γίνω φιλόσοφος των μαθηματικών, δηλαδή
κάποιος που αφενός σκέπτεται για τη φύση των μαθηματικών και αφετέρου
χρησιμοποιεί μαθηματικές μεθόδους για να προάγει την φιλοσοφική συζήτηση. Ο τρόπος που θα εξηγούσα τώρα το ενδιαφέρον μου γι’ αυτό που
κάνω, είναι ότι η μαθηματική φιλοσοφία συνδυάζει αντιστοίχως τα θετικά
των μαθηματικών και της φιλοσοφίας. Όπως τα μαθηματικά, κάνει ακριβείς
και αξιολογήσιμους ισχυρισμούς, καθιστώντας έτσι δυνατή μια σαφή εξελικτική προοδευτική ανάπτυξη ενός θέματος. Όπως η φιλοσοφία, θέτει ερωτήματα ουσιώδη και συγχρόνως γενικής φύσεως. Γι’ αυτό ασχολούμαι με ό,τι
* Η Δημητρα Χ ριστοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών του ΕΚΠΑ.
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