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Το έργο του Βρετανού φιλοσόφου, μαθηματικού και λογικού Μπέρτραντ Ράσσελ 
(1872-1970) Τα προβλήματα της φιλοσοφίας (1912) είναι το πρώτο –από τα πολλά 
που ακολούθησαν– εκλαϊκευτικό σύγγραμμά του, έπειτα από τα σχεδόν απρόσιτα στο 
ευρύ κοινό λογικομαθηματικά του έργα, στα οποία κυρίως χρωστά τη φήμη του στον 
ακαδημαϊκό χώρο. Το βιβλίο δεν είναι άγνωστο στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό, κα-
θώς η πρώτη του μετάφραση χρονολογείται σχεδόν μισόν αιώνα πριν [1]. Πρόσφατα ο 
ίδιος εκδοτικός οίκος μάς έδωσε μια νέα μετάφραση του δημοφιλούς αυτού έργου, κάτι 
που είναι φυσικά ευπρόσδεκτο. Στην τελευταία έκδοση δεν περιλαμβάνονται τα δύο 
κεφάλαια του παραρτήματος της παλαιότερης έκδοσης [2], τα οποία ούτως ή άλλως 
δεν περιλαμβάνονταν στην πρωτότυπη αγγλική έκδοση [3]. Η νέα έκδοση περιλαμβά-
νει δισέλιδη Εισαγωγή του επιμελητή Γιώργου Ρουσόπουλου, τον Πρόλογο του Ράσσελ 
στην πρώτη έκδοση, ένα χρήσιμο Γλωσσάρι και ένα Ευρετήριο όρων και ονομάτων στο 
τέλος του βιβλίου. Τόσο από την παλαιά όσο και από τη νέα έκδοση απουσιάζει η μικρή 
–και μάλλον επουσιώδης– βιβλιογραφία που παραθέτει ο Ράσσελ στο τέλος της αγγλι-
κής έκδοσης.  
 
Το βιβλίο αποτελείται από 15 κεφάλαια, όλα έκτασης περίπου 10 έως 15 σελίδων. Το 
κάθε κεφάλαιο έχει μια σχετική θεματική αυτοτέλεια, ενώ παράλληλα είναι οργανικά 
συνδεδεμένο με τα υπόλοιπα. Με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο ο Ράσσελ εκκινεί από τα 
οντολογικά δίπολα φαινομένου και πραγματικότητας, ιδέας και ύλης, εξετάζει διάφορες 
μορφές γνώσης (γνώση πραγμάτων και αληθειών, γνώση άμεση, μέσω περιγραφής, a 
priori, εποπτική) και άλλα σχετικά θέματα (επαγωγή, γενικές αρχές, καθολικά, αλήθει-
α, ψεύδος) για να καταλήξει στην προσωπική του αντίληψη περί φιλοσοφίας.  
 
Αφετηριακά ο Ράσσελ αναλύει τα σκέλη της κλασικής διάκρισης ανάμεσα στο φαινομε-
νικό και το πραγματικό. Η αίσθηση, η οποία είναι μορφή άμεσης γνώσης, μας δίνει τον 
φαινομενικό χαρακτήρα ενός αντικειμένου (π.χ., χρώμα, σχήμα). Όμως εξαιτίας του 
ασταθούς των δεδομένων των αισθήσεων οδηγούμαστε στην υπόθεση ότι πίσω από 
αυτά θα πρέπει να υπάρχει κάποιο σταθερό υπόβαθρο που αποτελεί το πραγματικό, τη 
γενεσιουργό αιτία των δεδομένων των αισθήσεων. Πρακτικά δεν έχουμε άμεση γνώση 
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αυτού του υπόβαθρου, απλώς το συμπεραίνουμε εμμέσως έχοντας ως βάση τα δεδομέ-
να των αισθήσεων. 
 
Το υπόβαθρο αυτό ονομάζεται ύλη, και η ύπαρξή του (ή μη) προβλημάτιζε τους φιλο-

πό την αδυναμία άμεσης γνώσης του φυσικού κόσμου προκύπτει ο ιδεαλισμός (Μπέρ-

ν συνεχεία ο Ράσσελ διακρίνει τη γνώση των πραγμάτων σε άμεση και σε γνώση μέ-

σόφους παλαιόθεν. Εάν γνωρίζουμε άμεσα μόνο τα δεδομένα των αισθήσεων, τότε ό,τι 
τα υπερβαίνει –όπως τα φυσικά αντικείμενα, των οποίων η ύπαρξη είναι δεδομένη για 
την κοινή λογική– καθίσταται αμφίβολο. Μόνο η δική μας ύπαρξη που βεβαιώνεται κα-
θώς σκεπτόμαστε (κατά το καρτεσιανό «σκέπτομαι άρα υπάρχω») αποτελεί ανάχωμα 
στην καταλυτική επίδραση της καθολικής αμφιβολίας. Το άμεσο εγώ μας και οι εμπειρί-
ες του είναι τα μόνα αδιαμφισβήτητα δεδομένα που έχουμε. Λογικά δεν αποκλείεται η 
ζωή μας να είναι ένα όνειρο, αλλά στην καθημερινότητά μας δεν παίρνουμε στα σοβα-
ρά ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Ράσσελ υπερασπίζεται την πίστη στην ύπαρξη του εξωτε-
ρικού κόσμου, την οποία βλέπει ως ένα είδος ενστικτώδους πεποίθησης, χρήσιμης στην 
απλοποίηση και συστηματοποίηση της καθημερινής εμπειρίας έστω και αν δεν μπορεί 
να αποδειχθεί λογικά και αδιαμφισβήτητα. Αντίθετα, αυτό από το οποίο θα έπρεπε να 
παραιτηθούμε, κατά τον Ράσσελ, είναι η απαίτηση για άμεση γνώση της εγγενούς φύ-
σης του υλικού κόσμου. Η επιστημονική εξήγηση του φωτός ως κυματικής κίνησης δεν 
έχει τη γνωστική αμεσότητα των αισθήσεών μας: μπορεί να την καταλάβει κι ένας τυ-
φλός, χωρίς όμως να έχει την άμεση γνώση, την αίσθηση του φωτός που έχει όποιος 
βλέπει, ούτε αυτή η αίσθηση μπορεί να του περιγραφεί. Έτσι κι εμείς, ενώ κατανοούμε 
τις επιστημονικές εξηγήσεις του φυσικού κόσμου, δεν τον γνωρίζουμε άμεσα. Παρότι 
τα δεδομένα των αισθήσεων δεν ταυτίζονται με τα φυσικά αντικείμενα, η χρήσιμη αν 
και όχι ακλόνητα στηριγμένη υπόθεση ότι μπορεί να υπάρχει σχέση αιτιακή ή σχέση 
ομοιότητας μεταξύ τους καθιστά δυνατή την επιστήμη – έστω ως έμμεση και επισφαλή 
μορφή γνώσης. 
 
Α
κλεϋ, Λάιμπνιτς) ως άρνηση της ύπαρξης μιας υλικής εξωτερικής πραγματικότητας, α-
νεξάρτητης από κάποια διάνοια (mind): υπάρχουν μόνο οι διάνοιες και οι ιδέες τους. Ο 
Ράσσελ στέκεται απέναντι στους ιδεαλιστές εντοπίζοντας τη σύγχυσή τους στην ε-
σφαλμένη και αντιτιθέμενη στην κοινή λογική ταύτιση της ύπαρξης με την αντίληψη 
και προβαίνοντας σε διεύρυνση της σημασίας του όρου «γνώση». Επιπλέον της γνώσης 
των πραγμάτων, της άμεσης γνώσης ή αντίληψης που αναγνωρίζουν οι ιδεαλιστές, εί-
ναι δυνατή και η γνώση αληθειών χωρίς άμεση γνώση, η κρίση. Χωρίς να έχω συνα-
ντήσει ποτέ, χωρίς να γνωρίζω άμεσα τον Αυτοκράτορα της Κίνας, μπορώ να γνωρίζω, 
να κρίνω αληθώς ότι υπάρχει. 
 
Ε
σω περιγραφής. Μπορούμε να διακρίνουμε 5 είδη άμεσης γνώσης: α) μέσω αίσθησης 
των δεδομένων των εξωτερικών αισθήσεών μας, β) μέσω ενδοσκόπησης των εσωτερι-
κών μας αισθήσεων (σκέψεις, αισθήματα, επιθυμίες), γ) μέσω μνήμης (αναδρομή στο 
παρελθόν), δ) άμεσης γνώσης του εαυτού μας, ως υποκειμένου της γνώσης, ε) άμεσης 
γνώσης των καθολικών ή γενικών ιδεών (σ. 67-8). Από την άλλη, η περιγραφή μπορεί 
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να χρησιμεύσει στη γνώση πραγμάτων απρόσιτων στις αισθήσεις, που δεν γίνονται α-
ντικείμενα άμεσης γνώσης (φυσικά αντικείμενα, διάνοιες άλλων ανθρώπων). Υπάρχουν 
αόριστες περιγραφές («ένα πράγμα που είναι ως εξής», π.χ. «ένας άνθρωπος») και ο-
ριστικές περιγραφές («αυτό που είναι ως εξής», π.χ. «ο άντρας με το σιδηρούν προ-
σωπείο»). Η γνώση μέσω περιγραφής σε τελική ανάλυση ανάγεται σε όσα γνωρίζουμε 
μέσω άμεσης γνώσης. 
 
Άλλο μέσο διεύρυνσης του περιορισμένου ορίζοντα της προσωπικής μας εμπειρίας είναι 

έραν της εμπειρικής υπάρχει και η a priori γνώση που είναι λογικά ανεξάρτητη από 

ατά τον Ράσσελ, «το σύνολο της a priori γνώσης αναφέρεται αποκλειστικά στις σχέ-

η επαγωγή: συσσωρεύοντας εύλογο αριθμό δεδομένων της εμπειρίας του παρελθόντος 
οδηγούμαστε σε συμπεράσματα για το μέλλον. Συστηματική μορφή επαγωγικής γνώ-
σης είναι η επιστήμη, καθόσον βασίζεται σε πλήθος εμπειρικών δεδομένων. Πιστεύουμε 
ότι αύριο θα ανατείλει ο ήλιος γιατί αυτό γίνεται καθημερινά, αυτή όμως η επαγωγική 
πίστη δεν ενέχει λογική βεβαιότητα, αλλά μόνο πιθανολογική. Στην επαγωγική γνώση 
δεν χωρά απόδειξη, αλλά μόνο επιβεβαίωση με τη συλλογή περισσότερων δεδομένων 
μέσω των οποίων τείνουμε προς τη βεβαιότητα, χωρίς ποτέ να την αγγίζουμε.  
 
Π
την εμπειρία, δεν αποδεικνύεται με τη συνδρομή της. Μορφές a priori γνώσης είναι τα 
μαθηματικά, η λογική και η ηθική αξιολογία. Πριν από τον Καντ, οι a priori προτάσεις 
ταυτίζονταν με τις αναλυτικές προτάσεις, στις οποίες το κατηγόρημα προκύπτει από 
απλή ανάλυση του υποκειμένου (κοινοτοπίες, όπως «ο φαλακρός άνδρας είναι φαλα-
κρός»). Ο Καντ αντιλήφθηκε ότι η a priori γνώση δεν είναι μόνο αναλυτική, αλλά μπο-
ρεί να είναι και συνθετική (όπου το κατηγόρημα δεν αποκαλύπτεται από απλή ανάλυση 
του υποκειμένου) και ότι οφείλεται στη φύση μας ως υποκειμένου. Ο Ράσσελ αντιλέγει 
ότι η a priori γνώση δεν αφορά μόνο στη συγκρότηση της διάνοιάς μας, αλλά και στα 
πράγματα. Η πίστη στον νόμο της αντίφασης (που είναι μια a priori πεποίθηση) είναι 
μια σκέψη, αλλά ο ίδιος ο νόμος της αντίφασης αφορά στα πράγματα. ∆εν οφείλεται 
στη διάνοιά μας, αλλά στη φύση των πραγμάτων το γεγονός ότι «1+1=2» και όχι 
«1+1=3». 
 
Κ
σεις μεταξύ καθολικών» (σ. 133). Τα επιμέρους πράγματα αντιστοιχούν στα κύρια ο-
νόματα και γίνονται αντιληπτά μέσω των αισθήσεών μας, ενώ τα καθολικά (όπως και οι 
πλατωνικές Ιδέες) αποδίδονται σε πολλά επιμέρους πράγματα (η λευκότητα αποδίδεται 
σε όλα τα λευκά). Τα καθολικά (universals) μπορεί να είναι ιδιότητες (αποδίδονται από 
επίθετα και ουσιαστικά) ή σχέσεις (αποδίδονται από ρήματα και προθέσεις). Αντίθετα 
από τους εμπειριστές, ο Ράσσελ βλέπει τα καθολικά ως ανεξάρτητα από κάθε διάνοια, η 
οποία απλώς τα συλλαμβάνει· δεν είναι ενέργειες της σκέψης, αλλά αντικείμενα των 
ενεργειών της σκέψης. Τα καθολικά δεν υπάρχουν στον χώρο και τον χρόνο, όπως τα 
επιμέρους, αλλά είναι άχρονα, αμετάβλητα. Όπως τα επιμέρους, έτσι και τα καθολικά 
τα γνωρίζουμε είτε άμεσα είτε μέσω περιγραφών. Σε αντίθεση με τις εμπειρικές γενι-
κεύσεις της επιστήμης, των οποίων τα τεκμήρια είναι επιμέρους πράγματα που με τη 
συσσώρευση τους αυξάνουν τον βαθμό της βεβαιότητάς μας, μια γνήσια a priori πρό-



 4/6

ταση, όπως της λογικής και των μαθηματικών, αναφέρεται αποκλειστικά σε καθολικά. 
Η πρόταση «όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί» τείνει προς τη βεβαιότητα επί τη βάσει των 
επιμέρους ανθρώπων, ενώ η πρόταση «1+1=2», παρότι μαθαίνεται εμπειρικά, δεν 
χρειάζεται την επιβεβαίωση της εμπειρίας, καθώς συσχετίζει δύο καθολικά. 
 
Αφήνοντας τη γνώση των πραγμάτων, ο Ράσσελ στρέφεται στη συνέχεια προς τη γνώ-

 γνώση αληθειών είναι διπολική: μπορούμε να πιστεύουμε σε κάτι αληθές ή ψευδές. 

το τέλος του βιβλίου, ο Ράσσελ μας δίνει την προσωπική του άποψη για τις δυνατότη-

ση αληθειών, που διακρίνεται σε άμεση ή εποπτική γνώση (της οποίας οι αλήθειες είναι 
προφανείς) και σε συμπερασματική γνώση (της οποίας οι αλήθειες συνάγονται παρα-
γωγικά από προφανείς αλήθειες). Οι προφανείς αλήθειες της εποπτικής γνώσης μπορεί 
να είναι αισθητές, λογικές, μαθηματικές, ηθικές (σ. 140-1) και αποτελούν τα αυταπό-
δεικτα, μη περαιτέρω αναγώγιμα θεμέλια των πεποιθήσεών μας. Κατά τον Ράσσελ, το 
προφανές, το βέβαιο, έχει διαβαθμίσεις: ξεκινώντας από τις αισθήσεις, τις λογικές και 
μαθηματικές αρχές, περνάμε στην άμεση μνήμη (που βαθμιαία φθίνει), στην επαγωγι-
κή γνώση και τις σύνθετες λογικές και μαθηματικές αλήθειες στη συνέχεια, ενώ χαμη-
λότερα βρίσκονται οι ηθικές και αισθητικές κρίσεις. 
 
Η
Ως προς τη φύση της αλήθειας, ο Ράσσελ απορρίπτει τη θεωρία της συνεκτικότητας 
(σύμφωνα με την οποία ψευδές είναι ό,τι δεν έχει συνοχή με τις υπόλοιπες πεποιθήσεις 
μας, ενώ αληθές αυτό που έχει συνοχή), καθότι μπορούν να υπάρξουν συνεκτικά σύ-
νολα ψευδών πεποιθήσεων, ενώ υιοθετεί τη θεωρία της αντιστοιχίας με τα γεγονότα. Η 
τελευταία καθιστά την αλήθεια ιδιότητα των πεποιθήσεων, ιδιότητα όμως που εξαρτά-
ται από τη σχέση μεταξύ των πεποιθήσεων και των πραγμάτων του εξωτερικού κόσμου 
και επιτρέπει την ύπαρξη και του ψεύδους. Παράγοντες μιας πεποίθησης είναι ένα υπο-
κείμενο (μια διάνοια που πιστεύει κάτι) και κάποια αντικείμενα από τη συσχέτιση των 
οποίων προκύπτει μια σύνθεση. Αν υπάρχει αυτή η σύνθεση, τότε η πεποίθηση είναι 
αληθής, αν δεν υπάρχει, είναι ψευδής. Η ύπαρξη μιας πεποίθησης εξαρτάται από μια 
διάνοια, η αλήθεια μιας πεποίθησης όμως εξαρτάται από τον εξωτερικό κόσμο. Ως 
γνώση θα πρέπει να ορίσουμε μια αληθή και βέβαιη πεποίθηση που προέρχεται είτε 
από την εποπτεία είτε από συμπερασμό ο οποίος βασίζεται σε κάποια εποπτεία. Το 
σφάλμα, αντίθετα, έγκειται στη βεβαιότητα που νιώθουμε για μια ψευδή πεποίθηση. Ο 
Ράσσελ υιοθετεί μια πιθανολογική αντίληψη περί γνώσης, θεωρώντας ότι στην πράξη 
το μεγαλύτερο μέρος των υποτιθέμενων γνώσεών μας εντοπίζεται κάπου μεταξύ γνώ-
σης και σφάλματος· αποτελείται από πιθανές γνώμες, από τις οποίες λείπει η βεβαιότη-
τα. Η συνεκτικότητα μπορεί να είναι κριτήριο για την ισχύ μιας πιθανής γνώμης, μιας 
επιστημονικής υπόθεσης, μιας φιλοσοφικής θεωρίας και μας βοηθά να διακρίνουμε το 
όνειρο από την πραγματικότητα. 
 
Σ
τες, τον ρόλο και την αξία της φιλοσοφίας. Αντιτάσσεται στα μεγάλα μεταφυσικά συ-
στήματα που επεδίωκαν τη γνώση του κόσμου μέσω a priori αρχών οδηγώντας σε πα-
ραπλανητικά συμπεράσματα ως προς τη φύση του κόσμου. Τον ρόλο αυτόν έχουν πια 
αναλάβει η επιστήμη και τα μαθηματικά. Ο ρόλος της φιλοσοφίας πλέον είναι η κριτική 
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διερεύνηση των αρχών της επιστήμης και της καθημερινής ζωής μέσω όχι μιας απόλυ-
της, αλλά μιας καρτεσιανού τύπου συστηματικής αμφιβολίας, με στόχο τη βελτίωση και 
επέκταση της γνώσης και τον περιορισμό των δογματικών βεβαιοτήτων και των σφαλ-
μάτων. Ο Ράσσελ μας καλεί να ξεπεράσουμε τις περιοριστικές προκαταλήψεις της κοι-
νής λογικής, των κοινωνικών συνθηκών της κάθε εποχής και των πρακτικών ανθρώ-
πων που υπολογίζουν μόνο τις υλικές ανάγκες. Ο θεωρητικός βίος που επιλέγει ο φι-
λόσοφος απελευθερώνει από τη σκλαβιά του προσωπικού κόσμου των επιθυμιών και 
των ενστίκτων, διευρύνοντας τους ορίζοντές του και προσφέροντάς του ηρεμία. 
 
Η νέα έκδοση του έργου είναι προσεγμένη και καλαίσθητη και η γλώσσα της μετάφρα-

το βιβλίο του Η φιλοσοφική μου εξέλιξη (1959) [4], σχεδόν μισόν αιώνα μετά τη 

άτι τέτοιο όμως δεν σημαίνει ότι το βιβλίο έχει απωλέσει την ικανότητά του να κεντρί-

σης ρέουσα. Αυτονόητες είναι οι μεταφραστικές διαφορές ανάμεσα στις εκδόσεις του 
1963 και του 2008, που μπορεί να εντοπίσει κανείς τόσο στο ύφος όσο και στη φιλο-
σοφική ορολογία. ∆ειγματοληπτικά απλώς αναφέρω: ο όρος intuitive knowledge μετα-
φράζεται πλέον ως «εποπτική γνώση», αντί «ενορατική», ο όρος derivative knowledge 
ως «συμπερασματική γνώση», αντί «παράγωγη», ο όρος a priori παραμένει αμετάφρα-
στος, αντί «εκ των προτέρων», ο όρος universals κυρίως ως «καθολικά», αντί «καθο-
λικές έννοιες», ο όρος error ως «σφάλμα», αντί «πλάνη», ενώ ο όρος mind, αντί 
«πνεύμα», αλλού αποδίδεται ως «διάνοια» και αλλού ως «νους» (στη σελίδα 115 απα-
ντούν και οι δύο λέξεις στην ίδια πρόταση). Η παλαιότερη μετάφραση διαβάζεται άνετα 
ακόμη και σήμερα, αλλά η νέα μετάφραση αποτελεί βήμα προόδου σε σχέση με την 
παλιά.  
 
Σ
συγγραφή των Προβλημάτων της φιλοσοφίας, ο Ράσσελ μας λέει ότι εξακολουθεί να 
συμφωνεί με ένα μεγάλο μέρος του έργου αυτού (διατηρεί, π.χ., την πιθανολογική α-
ντίληψη περί της γνώσης, ή την άποψη ότι το προφανές έχει διαβαθμίσεις), αν και σε 
κάποια θέματα έχει πλέον επιφυλάξεις ή έχει προβεί σε αναθεωρήσεις. Στην αυτοκριτι-
κή του μεταξύ άλλων αναφέρει πως δεν πιστεύει πια ότι οι νόμοι της λογικής είναι νό-
μοι των πραγμάτων, αλλά καθαρά γλωσσολογικοί· όσα έγραψε για την επαγωγή του 
φαίνονται υπερβολικά ακατέργαστα, ενώ δεν έχει τη βεβαιότητα με την οποία μιλούσε 
κάποτε για τα καθολικά και τη γνώση που έχουμε για αυτά. Επιπλέον, θα προσθέταμε, 
η συζήτηση γύρω από την a priori γνώση, τη διάκριση μεταξύ αναλυτικού και συνθετι-
κού (που τελεί πλέον υπό αμφισβήτηση), και γενικότερα για την επιστήμη, έχει προ-
χωρήσει αρκετά από την εποχή της συγγραφής του βιβλίου. Είναι φυσικό για ένα βι-
βλίο που γράφτηκε πριν από σχεδόν 100 χρόνια να έχει υποστεί τη φθορά του χρόνου, 
να έχει ξεπεραστεί σε κάποια σημεία, να μη βρίσκεται πια στην αιχμή της σύγχρονης 
φιλοσοφικής έρευνας και κατά συνέπεια να υπάρχουν πιο κατάλληλα και ενημερωμένα 
σύγχρονα εγχειρίδια εισαγωγής στη γνωσιολογία για τον απαιτητικό αναγνώστη. 
 
Κ
ζει το ενδιαφέρον, να προβληματίζει φιλοσοφικά και να είναι, μέχρι ενός σημείου, 
γνωστικά ωφέλιμο. Ο επιμελητής της έκδοσης το χαρακτηρίζει ως «μια εξαιρετική εισα-
γωγή σε μερικά από τα σημαντικότερα προβλήματα της φιλοσοφίας και της γνωσιολο-
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ημειώσεις: 
σελ, Τα προβλήματα της φιλοσοφίας (μτφρ. Γ. ∆υριώτης). Αθήνα: Αρσε-

οι των κεφαλαίων είναι «Σπιριτουαλισμός και υλισμός» και «Η φιλοσοφία 

f Philosophy. New York: Home University Library, 

Μ. Ράσσελ, Η φιλοσοφική μου εξέλιξη (μτφρ. Α. Πέρης). Αθήνα: Αρσενίδης 

γίας ειδικότερα» (σ. 9). Στόχος του Ράσσελ ήταν να προσφέρει, με ύφος γλαφυρό και 
ευχάριστο, και με τρόπο εύληπτο και προσιτό στο ευρύ κοινό, ένα σύντομο, ιδιοσυ-
γκρασιακό μάλλον παρά συστηματικό βιβλίο ως πρώτη επαφή με προβλήματα κυρίως 
γνωσιολογικά. Αυτός ήταν ο ρόλος που το βιβλίο έπαιξε –και παίζει ως έναν βαθμό– με 
επιτυχία για πολλές δεκαετίες στον αγγλοσαξονικό κόσμο. Το έργο, το οποίο έχει πλέον 
καταστεί κλασικό, έχει σήμερα ιδιαίτερη σημασία κυρίως (αν και όχι μόνο) για όσους 
ενδιαφέρονται για την πρώιμη φάση της ιστορίας της αναλυτικής φιλοσοφικής κίνησης, 
καθώς συντελεί στη γνωριμία με το γενικό πνεύμα της συνεχώς μεταβαλλόμενης σκέ-
ψης ενός εκ των πρωτοπόρων της.  
 
Σ
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