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fAwaaa Kat KptTtK~ 

TI apa TYlV aOLa~cpLo~f}Tl1TYl £TItOpaol1 1:0U Ludwig Wittgenstein OTl1 oUYXpovl1 

cptAOOOcptKf} oxt~l1) II 8tol1'fOU O'fO cptAOOO<ptKO (JT£ptw~a TIapa~tv£t a~cpt

A£yO~£V'Y). H £K ~tpous "[ou 'aTIOppL~l1 Tl1s 8£wpl1UKf}s O'faol1s, YJ ~11 ypa~~tKf} Kat 

~11 OUOTYl~aLtKf} EK6£oYJ TWV aTIO~£WV 1:0U, £vtO'f£ 'f0 acpopLOUKO ucpos 'fYJs ypa

cp~s, 0 tOXUpOs n-POOWTILKOS 'fOVOS TYls OtOaOXaAtas 'fOU Ka8to'fouv OUOKOAYJ 'TYJv 

tV'fa~~ 'TOU O'fO TIAatOtO f.1tas O~OtOy£vouS' noow f.1aMov aKaO'Y)~a'iKa npooava'fo

AtO~tVl1<;' CPtAOOOcptK~s Ka'f£u6uvol1<;' Ano 'TO o.Mo f.1tpo<;, o t a vaAuo8LC; TOU £VTU

TIwoto.C;ouv f.1£ 'fOV OUX-va l6lalL£pa 'T£XVLKO Kat £~aV'fAYJ'ftKo. 6l£lOOUHKO 'TPOTIO, f.1£ 

'fOV OTIOto £K'TUAtooOV'Tat. KaAUn'TOUV O£ tva £~alp£HKo. £upu TI£6to 8£~a'((uv, ano 

T'Y) AOytK~ Kat 'Ta ~a8YJ~auKo. ~tXPl TYJ CPtAOOOCPLK~ ~uxoAoyta Kal 'fl1v 'Y)8lK~, 'fa 

onota npoo£yyiC;oVlal ~£ npw'To'fuTIia Kat ~£6000AOytK~ aUOT'Y)pO'Tl1Ta 000 Kal ~£ 

Ota<pW'ftOltKES £tKOV£<; Kal ~£Tacpopt~. 0 Wittgenstein ano'f£Ad tvav ano TOUS 

Kopucpatous <PtAOOOCPOUs 'fOU ElKOO,,(OU atwva. /EXEt acpf}o£t av£~h'Y)AO xpw~a OTYJV 

avaAUUKf} <plAooocpi a 'fOU ayyAoon~OVtKOU xwpOU, aAAo. £nioYJs 'Y) 6l6aOKaAia 'fOU 

EXEl 6t£loOUO£l anocpaOtOuKo. O£ £upw11a'iKo. pEu~aTa OKt~'Y)s, 011Ws dval YJ EP

1l11V£UUKf} Kat 11 UO'f£P'Y) KpntK~ 6£wpta (Habermas). H O£ £11i6paol1 "[ou WPt~ou 

tpyou 'fOU EX£t £TI£KTa6d 11tpav 'fOU optC;OV'fa TYJ<; cptAOoocp{as o£ nEOta onw<; Ot 

KOtVWVtKES £11tOT~~£S Kat 'Y) 6£wpia 'f'Y)<; AOY0'f£xvta<;. 

H avO. Xdpas ~ovoypacpia £TIlX£lpd ~ta £nava8Ewpl1oYJ KEVlptKWV 8£~o."[wv 'T'Y)s 

cptAOOOcpias 'fOU. <l>tA060~d va a110'fL~~0£t 'fYJ OU~~OAf} lOU 0'f0 Ota<puH LoTtKO ai
'fl1~a 'T'Y)s aTIo~o.y£uoYJs 'fOU YOU ~tow 'f11<; yAWOO{K~S f.1as aU'foOUvd6YJOYJS, Kat 

va anooa<p'Y)vio£t 'fa tOtah£pa xapaK'f'Y)ptOltKo. 'TOU £yxnpytf.1aTos £nava11po

oavaToAto~OU 1:YJ<; cptAOOO<ptas Ws KpnlKyt c; lOU vof}fla'To<;. AVLXVEUEl flla av8pwTIo

AoytK~ OTI'ftK~ OlO tpyo TOU, fl£ o.~ova 'fl1v £~TIp6y~aTYJ XP~oYJ TWV £vvOtwv fltoa 
OTO yiyv£06at TYJ<; C;wf}s, TYlV onota a~tOlTotd npoK£lll£vou va CPW'f{O£l ~dC;ova 

£pW'f~~aTa yupw ano 'fOV xapaK'f~pa TOU VO~llaTOS, 'fYJs YVW<YYJ<; Kat HuV a~twv. 
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Γλώσσα και Κριτική 

Π 
αρά την αδιαμφισβήτητη επίδραση του Ludwig Wittgenstein στη σύγχρονη 
φιλοσοφική σκέψη, η θέση του στο φιλοσοφικό στερέωμα παραμένει αμφι

λεγόμενη. Η εκ μέρους του 'απόρριψη της θεωρητικής στάσης, η μη γραμμική και 

μη συστηματική έκθεση των απόψεών του, ενίοτε το αφοριστικό ύφος της γρα

φής, ο ισχυρός προσωπικός τόνος της διδασκαλίας του καθιστούν δύσκολη την 

ένταξή του στο πλαίσιο μιας ομοιογενούς, πόσω μάλλον ακαδημαϊκά προσανατο

λισμένης, φιλοσοφικής κατεύθυνσης. Από το άλλο μέρος, οι αναλύσεις του εντυ

πωσιάζουν με τον συχνά ιδιαίτερα τεχνικό και εξαντλητικά διεισδυτικό τρόπο, με 

τον οποίο εκτυλίσσονται. Καλύπτουν δε ένα εξαιρετικά ευρύ πεδίο θεμάτων, από 

τη λογική και τα μαθηματικά μέχρι τη φιλοσοφική ψυχολογία και την ηθική, τα 

οποία προσεγγίζονται με πρωτοτυπία και μεθοδολογική αυστηρότητα όσο και με 

διαφωτιστικές εικόνες και μεταφορές. Ο Wittgenstein αποτελεί έναν από τους 
κορυφαίους φιλοσόφους του εικοστου αιώνα. /Εχει αφήσει ανεξίτηλο χρώμα στην 

αναλυτική φιλοσοφία του αγγλοσαξονικού χώρου, αλλά επίσης η διδασκαλία του 

έχει διεισδύσει αποφασιστικά σε ευρωπαίκά ρευματα σκέψης, όπως είναι η ερ

μηνευτική και η ύστερη κριτική θεωρία (Habermas). Η δε επίδραση του ώριμου 
έργου του έχει επεκταθεί πέραν του ορίζοντα της φιλοσοφίας σε πεδία όπως οι 

κοινωνικές επιστήμες και η θεωρία της λογοτεχνίας. 

Η ανά χείρας μονογραφία επιχειρεί μια επαναθεώρηση κεντρικών θεμάτων της 

φιλοσοφίας του. Φιλοδοξεί να αποτιμήσει τη συμβολή του στο διαφωτιστικό αί

τημα της απομάγευσης του νου μέσω της γλωσσικής μας αυτοσυνείδησης, και 

να αποσαφηνίσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εγχειρήματος επαναπρο

σανατολισμου της φιλοσοφίας ως κριτικής του νοήματος. Ανιχνεύει μια ανθρωπο

λογική οπτική στο έργο του, με άξονα την εμπράγματη χρήση των εννοιών μέσα 

στο γίγνεσθαι της ζωής, την οποία αςιοποιεί προκειμένου να φωτ{σει μείζονα 

ερωτήματα γυρω από τον χαρακτήρα του νοήματος, της γνώσης και των αξιών. 
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