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Απαντά ο Ανδρέας Α. Γεωργαλλίδης (Δρ Φιλοσοφίας) 

ageorgallidis@yahoo.com  

 

Έχω διαβάσει με ιδιαίτερη προσοχή τη φιλόδοξη κριτική του Μίλτου Ν. Θεοδοσίου (στο 

εξής: Μ.Θ.)1 για τη μετάφρασή μου (στο εξής: Α.Γ.)2 με εισαγωγή, σχόλια και ευρετήριο, 

για το έργο του Λούντβιχ Βίττγκενσταϊν με τίτλο Tractatus Logico-Philosophicus (στο 

εξής: TLP).3 Αν και σκόπιμα απέφυγα στο βιβλίο μου να εξηγήσω σε ποια σημεία και γιατί 

διαφοροποιούμαι μεταφραστικά από τον Θανάση Κιτσόπουλο (στο εξής: Θ.Κ.),4 η βι-

βλιοκρισία του Μ.Θ., η οποία αμφισβητεί μεταξύ άλλων το γεγονός πως το βιβλίο μου 

αποτελεί μια σαφώς αναθεωρημένη μετάφραση στην ελληνική (σ. 1), μου επιβάλλει να 

το κάνω. H μετάφραση του Θ.Κ. αποτέλεσε, ομολογουμένως, μία σοβαρή επιστημονική 

προσπάθεια για αναμέτρηση με έναν από τα πιο δύσκολα κείμενα της Φιλοσοφίας της 

Γλώσσας. Ωστόσο, η ελληνική μετάφραση, που δημοσιεύτηκε πριν από σαράντα σχεδόν 

χρόνια, παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες. Μια εμπεριστατωμένη απάντηση στην κριτική 

του Μ.Θ. θα είχε τον εξής χαρακτήρα:  

 

Συγκριτικά για τις μεταφράσεις Θ.Κ. και Α.Γ. 

1. Στη μετάφραση του Θ.Κ. είναι ξεκάθαρο ότι ο μεταφραστής δεν λαμβάνει υπόψη την 

αλληλογραφία μεταξύ του Βίττγκενσταϊν και του Όγκντεν (Ogden) με σχόλια πάνω στην 

                                           
1 Θεοδοσίου, Μίλτος Ν.: (Βιβλιοκρισία του:) Ludwig Wittgenstein: Tractatus Logico-

Philosophicus (εισαγωγή-μτφρ.-σχόλ.-ευρετήριο Ανδρέας Α. Γεωργαλλίδης· Αθήνα: Ί-
αμβος 2016). Κριτικά 2016-03, <http://www.philosophica.gr/critica/2016-03.html>. 

2 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (εισ.-μτφρ.-σχόλ.-ευρετ. A. A. Γε-
ωργαλλίδης, επιμ. Ν. Κ. Κυριακίδη και Α. Π. Αντζουλής· Αθήνα: Ίαμβος 2016). 

3 L. Wittgenstein, «Logisch-Philosophische Abhandlung», Annalen der Naturphiloso-
phie 14 (1921), σ. 185-262. Για τις παραπομπές κρατάω τη δίγλωσση γερμανοαγγλική 
έκδοση: L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (μτφρ. C. K. Ogden· London: 
Routledge 2002). 

4 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (εισ. Ζ. Λορεντζάτos, μτφρ. Θ. Κι-
τσόπουλος· Αθήνα: Παπαζήσης 1978). 
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αγγλική μετάφραση του TLP (στο εξής: LO).5 Ενδεικτικά σημειώνω μερικά από τα σημεία 

(α-ι) τα οποία πιστοποιούν αυτήν τη σημαντική παράλειψη, σημεία τα οποία το βιβλίο 

μου υπερασπίστηκε μεταφραστικά: (α) Σχετικά με την παρατήρηση TLP 2.0121 ο Βίτ-

τγκενσταϊν γράφει: «Wenn ich mir den Gegenstand im Verbande des Sachverhalts den-

ken kann, so kann ich ihn nicht ausserhalb der Möglichkeit dieses Verbandes denken». 

Ο ίδιος είχε εξηγήσει στον Όγκντεν ότι ο γερμανικός όρος «Verband» θα έπρεπε να 

μεταφραστεί στη συγκεκριμένη παρατήρηση ως «context» («συγκείμενο», «συμφραζό-

μενα», «πλαίσιο») και όχι ως «connexion» («σύνδεση») (LO, σ. 23 και 38), κάτι το οποίο 

η μετάφραση του Θ.Κ. αγνοεί (Θ.Κ., σ. 46 / Α.Γ., σ. 52)· (β) στη μετάφραση του Θ.Κ. 

δεν γίνεται καμιά αναφορά στο γεγονός ότι, αν και ο Βίττγκενσταϊν είχε ζητήσει από τον 

Όγκντεν στην παρατήρηση TLP 2.01231 να χρησιμοποιήσει τον όρο «be acquainted 

with» («είμαι εξοικειωμένος με») αντί του όρου «know» («γνωρίζω»), εντούτοις δεν το 

έκανε (LO, σ. 59 και 64) (Α.Γ., σ. 52· οι δύο όροι επεξηγούνται στο βιβλίο μου στο 

σχόλιο 9)· (γ) σχετικά με την παρατήρηση TLP 2.03 ο Βίττγκενσταϊν γράφει: «Im Sach-

verhalt hängen die Gegenstände ineinander, wie die Glieder einer Kette». Ο Θ.Κ. μετα-

φράζει: «Στην κατάσταση πραγμάτων τα αντικείμενα συνδέονται το ένα με το άλλο όπως 

οι κρίκοι μιας αλυσίδας». Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημανθεί πως ο Βίτ-

τγκενσταϊν είχε διασαφηνίσει στον Όγκντεν ότι στη συγκεκριμένη παρατήρηση δεν εν-

νοούσε «να συνδέεται το ένα με το άλλο» αλλά «να συνδέεται το ένα μέσα στο άλλο» 

(«hang one in another») (LO, σ. 23 και 38),6 κάτι το οποίο η μετάφραση του Θ.Κ. προ-

σπερνά (Θ.Κ., σ. 49 / Α.Γ., σ. 54)· (δ) σχετικά με την παρατήρηση TLP 3 ο Βίττγκενσταϊν 

γράφει: «Das logische Bild der Tatsachen ist der Gedanke». Ο Θ.Κ. (σ. 53) μεταφράζει: 

«Κάθε σκέψη είναι λογική εικόνα των γεγονότων»· ο Α.Γ. (σ. 57) μεταφράζει: «Μία 

λογική εικόνα των γεγονότων είναι μία σκέψη».7 Ίσως ο Βίττγκενσταϊν να υπονοεί αυτό 

το οποίο γράφει ο Θ.Κ. αλλά ο ίδιος (ο Βίττγκενσταϊν) δεν το γράφει· (ε) ο Βίττγκενσταϊν 

είχε ζητήσει από τον Όγκντεν στην παρατήρηση TLP 3.325 να χρησιμοποιήσει τον όρο 

«συμβολισμός» και όχι τον όρο «γλώσσα σημείων» (LO, σ. 25 και 39), κάτι το οποίο η 

μετάφραση του Θ.Κ. δεν υιοθετεί (Θ.Κ., σ. 60 / Α.Γ., σ. 64). Το ίδιο λάθος συμβαίνει και 

στην παρατήρηση TLP 4.011, στη δεύτερη παράγραφο (LO, σ. 25 και 39) (Θ.Κ., σ. 64 / 

Α.Γ., σ. 68)· (στ) στην παρατήρηση TLP 4.01 ο Βίττγκενσταϊν αρχικά είχε επιλέξει να 

χρησιμοποιήσει τον όρο «φανταζόμαστε», αλλά στη συνέχεια τον αντικατέστησε γράφο-

ντας «σκεφτόμαστε» («wir denken») (LO, σ. 25 και 39), κάτι το οποίο η μετάφραση του 

Θ.Κ. παραλείπει (Θ.Κ., σ. 64 / Α.Γ., σ. 68)· (ζ) ο Βίττγκενσταϊν είχε γράψει στον Όγκντεν 

στην παρατήρηση TLP 5.143 να αποφύγει το άρθρο στις έννοιες «αντίφαση» και «ταυ-

τολογία» (LO, σ. 31 και 42), κάτι το οποίο η μετάφραση του Θ.Κ. αγνοεί (Θ.Κ., σ. 89 / 

Α.Γ., σ. 91)· (η) ο Βίττγκενσταϊν είχε αναφέρει την επιθυμία του στον Όγκντεν η παρα-

τήρηση TLP 5.523 να υιοθετήσει τον όρο «σύμβολο» (LO, σ. 49), κάτι το οποίο η μετά-

φραση του Θ.Κ. δεν λαμβάνει υπόψη αφού υιοθετεί τον όρο «υποσήμανση» (Θ.Κ., σ. 

                                           
5 L. Wittgenstein, Letters to C. K. Ogden (επιμ. G. H. von Wright· Oxford: Blackwell 

1973). 
6 Η συγκεκριμένη ιδέα υπονοεί ότι τα τρακταριανά αντικείμενα περιλαμβάνουν σχέ-

σεις. 
7 Βλ. Α.Γ., σ. 141-142, σχόλιο 28. 
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103 / Α.Γ., σ. 103)· (θ) ο Βίττγκενσταϊν είχε ζητήσει από τον Όγκντεν στην παρατήρηση 

TLP 6.43 να παραλειφθεί η λέξη «άνθρωπος» (LO, σ. 35 και 45), η οποία όμως τελικά 

συμπεριλαμβάνεται στη μετάφραση του Θ.Κ. (Θ.Κ., σ. 129 / Α.Γ., σ. 126)· (ι) ο Βίτ-

τγκενσταϊν με τον όρο «das Mystische» στην παρατήρηση TLP 6.44 δεν εννοεί το «μυ-

στικιστικό στοιχείο» αλλά το «μυστικιστικό» (LO, σ. 36 και 45), κάτι το οποίο η μετά-

φραση του Θ.Κ. επίσης παραβλέπει (Θ.Κ., σ. 130 / Α.Γ., σ. 127). 

 

2. Στη μετάφραση της Εισαγωγής του Μπέρτραντ Ράσελ (Bertrand Russell) (Θ.Κ., σ. 31, 

στην πρώτη παράγραφο, τέταρτη γραμμή, πριν από την πρόταση «Είναι εύκολο να δει 

κανείς […]»), ο Θ.Κ. παραλείπει να μεταφράσει και να γράψει την πρόταση «Wittgenstein 

makes use of the latter, assuming a knowledge of Dr Sheffer’s work» (TLP, σ. 13-14· 

βλ. Α.Γ., σ. 37). 

 

3. Στη μετάφραση της Εισαγωγής του Ράσελ (Θ.Κ., σ. 32) μετά το σημείο “γ” μέχρι και 

την επόμενη σελίδα (σ. 33) στο τέλος του επόμενου σημείου “γ” επαναλαμβάνεται αυ-

θαίρετα τμήμα (σχεδόν δυο σελίδες, σ. 31-32) της Εισαγωγής. 

 

4. Στη μετάφρασή του, στην Εισαγωγή του Ράσελ (σ. 25-40), ο Θ.Κ. αποδίδει τους δύο 

όρους «proposition» και «sentence» με τον ίδιο όρο («πρόταση»), χωρίς να υποδεικνύει 

με κάποια υποσημείωση τη διάκριση μεταξύ των δύο όρων (βλ. Α.Γ., σ. 31, υποσημ. 1· 

σχετική επεξήγηση των δύο όρων δίνεται στο σχόλιο 8). 

 

5. Σχετικά με την παρατήρηση TLP 2.01 ο Βίττγκενσταϊν γράφει: «Der Sachverhalt ist 

eine Verbindung von Gegenständen. (Sachen, Dingen)». Ο Βίττγκενσταϊν χρησιμοποιεί 

τον γερμανικό όρο «Gegenstände» («αντικείμενα») τον οποίο ακολουθεί μια παρένθεση 

με δύο άλλους όρους: «Sachen» («πράγματα») και «Dinge» («πράγματα»). Βεβαίως, 

μεταφράζοντας τους δύο γερμανικούς όρους στα ελληνικά ως «πράγματα», θα πρέπει 

να διευκρινιστεί ότι στη γερμανική ο όρος «Sache» έχει πιο αφηρημένο περιεχόμενο από 

τον όρο «Ding». Ο Θ.Κ. δεν αναφέρει στη μετάφρασή του και τους δύο όρους της πα-

ρένθεσης (Θ.Κ., σ. 45 / Α.Γ., σ. 51). 

 

6. Ο Θ.Κ. στην παρατήρηση TLP 3.333 (στην πρώτη γραμμή της δεύτερης παραγράφου) 

γράφει Ff(x) αντί της συνάρτησης F(fx) (Θ.Κ., σ. 61 / Α.Γ., σ. 65). 

 

7. Ο Θ.Κ. στην παρατήρηση TLP 5.101, γράφοντας για συναρτήσεις αληθείας, γράφει 

στην πρώτη γραμμή του σχήματός του (p⊃p.q⊃p) αντί (p⊃p.q⊃q) (Θ.Κ., σ. 86 / Α.Γ., σ. 

88). 

 

8. Στη μετάφραση του Θ.Κ., στην παρατήρηση TLP 5.2521 παραλείπεται η πρόταση «Με 

μια όμοια έννοια μιλώ για τη διαδοχική εφαρμογή περισσότερων πράξεων πάνω σε έναν 

αριθμό προτάσεων», η οποία μεταφέρεται αυθαίρετα στο τέλος της παρατήρησης TLP 

5.2522 (Θ.Κ., σ. 93 / Α.Γ., σ. 94). 
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9. Σχετικά με την παρατήρηση TLP 5.541 ο Βίττγκενσταϊν γράφει: «[…] Hier scheint es 

nämlich oberflächlich, als stünde der Satz p zu einem Gegenstand A in einer Art von 

Relation». Στη μετάφραση του Θ.Κ. παραλείπεται το όνομα της πρότασης «p» (Θ.Κ., σ. 

106 / Α.Γ., σ. 106). 

 

10. Στη μετάφραση του Θ.Κ. (Πίνακας Όρων, σ. 133-146) η ακαταστασία του Ευρετη-

ρίου των Όρων δηλώνεται (πέραν των λαθών8) με τη μη-κλιμακωτή δεκαδική αρίθμηση.9  

 

Σχετικά με την Εισαγωγή του Α.Γ. 

O Μ.Θ. αναφέρεται σε τρεις προτάσεις (σ. 2) καθαρά βιογραφικού χαρακτήρα, τις οποίες 

γράφω στην Εισαγωγή της έκδοσής μου (σ. 13) και βρίσκονται δημοσιευμένες με παρό-

μοιο τρόπο την Βικιπαίδεια. Ο Μ.Θ. θεωρεί πως αντιγράφω τη Βικιπαίδεια, χωρίς μάλλον 

να καταλαβαίνει πως πρόκειται για προτάσεις οι οποίες περιέχουν βιογραφικά στοιχεία, 

συνεπώς δεν δηλώνουν φιλοσοφικές ιδέες αλλά βιογραφικά γεγονότα, τα οποία είναι 

καταγεγραμμένα με αυτόν τον τρόπο σε πολλά βιβλία.  

 

Ο Μ.Θ. μεταξύ άλλων γράφει: «Δεν γίνεται, άλλωστε, καμία αναφορά στη σπουδαιότητα 

του TLP για τη σύγχρονη φιλοσοφία ούτε στις νέες αναγνώσεις που έχουν εισηγηθεί 

ανατρεπτικά ρεύματα της βιττγκενσταϊνικής ερμηνευτικής βιομηχανίας γύρω από το βι-

βλίο τα τελευταία 30 χρόνια» (σ. 3). Μάλλον ο Μ.Θ. δεν έχει διαβάσει προσεκτικά την 

Εισαγωγή του βιβλίου μου. Συγκεκριμένα γράφω: «Το Tractatus Logico-Philosophicus 

[…] θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα και δυσκολότερα φιλοσοφικά κείμενα του ο-

ποίου η ερμηνεία έχει προκαλέσει αρκετές διαφωνίες» (σ. 13). Όσον αφορά στις νέες 

αναγνώσεις αρκεί να παραθέσω σχετικό απόσπασμα από τα σχόλια του βιβλίου, το οποίο 

καλύπτει τόσο τις παραδοσιακές όσο και τις σύγχρονες απόψεις: «βλ. για την παραδο-

σιακή άποψη Anscombe (1996) και Hacker (1975) και για την άποψη της αποφασιστικής 

ανάγνωσης Diamond (1988), Conant (1991 και 2002), Ricketts (1996), Goldfarb (1997) 

και Kremer (2001)» (Α.Γ., σ. 154-155, σχόλιο 86).10 

 

Γράφει ο Μ.Θ.: «Για τους ειδικούς μελετητές, είναι δυσάρεστη, εν έτει 2016, η απουσία 

οποιασδήποτε αναφοράς στην εισήγηση του 2010 μιας λαμπρής υπόθεσης από τον Λου-

τσιάνο Μπατσόκι (Luciano Bazzocchi)» (σ.3). Καταρχάς διερωτώμαι εάν ο Μ.Θ. έχει επι-

τύχει να συνομιλήσει με όλους τους ειδικούς και τον έχουν διαβεβαιώσει για αυτά τα 

οποία ισχυρίζεται. Σε αυτό το σημείο, οφείλω να παραδεχθώ ότι ο Μ.Θ. δεν μου επιτρέπει 

να αναπτύξω φιλοσοφική σκέψη συνεπώς ούτε γραφή, αφού ο αυθαίρετος επαγωγικός 

τρόπος σκέψης του δηλώνει μία άγονη μεθοδολογία στο “επιχείρημά” του. Αναμφίβολα, 

                                           
8 Ενδεικτικά σημειώνω πως για τον όρο «τυπικός νόμος» («formales Gesetz») ο Θ.Κ. 

(σ. 145) καταγράφει τον αριθμό παρατήρησης 5.01, ενώ ο ορθός αριθμός είναι 5.501 
(Α.Γ., σ. 167). 

9 Ενδεικτικά σημειώνω πως για τον όρο «αδύνατος» («unmöglich») ο Θ.Κ. δίνει την 
ακόλουθη σειρά: 6.3751, 2.0122, 2.0212, 2.02331, 4.002, 4.243, 4.442, 4.464, 5.5422 
(Θ.Κ., σ. 133). Τη μη-κλιμακωτή δεκαδική απαρίθμηση ακολουθούν σχεδόν όλοι οι όροι. 

10 Βλ. σχετική βιβλιογραφία, Α.Γ., σ. 157-161. 
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θα μπορούσε να γίνει μια αναφορά στην υπόθεση του Μπατσόκι στην Εισαγωγή του 

βιβλίου μου, όπως αναμφίβολα θα μπορούσαν να γίνουν αναφορές και σε άλλους εξίσου 

σημαντικούς μελετητές του TLP. Ταυτόχρονα, έχω την αίσθηση, πως μια Εισαγωγή δεν 

μπορεί να τα αναφέρει όλα.  

 

Γράφει ο Μ.Θ.: «Θα αφήσουμε ασχολίαστη την πρωτοβουλία του κ. Γεωργαλλίδη να 

αφιερώσει σχεδόν το ένα τρίτο της Εισαγωγής του (σ. 25-30) αποκλειστικά στην προ-

σωπική του ερμηνευτική τοποθέτηση πάνω στο βιβλίο που μεταφράζει. Σε κάθε περί-

πτωση, ο κ. Γεωργαλλίδης δεν μπαίνει στον κόπο να εξηγήσει στον αναγνώστη του πώς 

αυτή διαφοροποιείται από τις ήδη καθιερωμένες (τις οποίες, εξάλλου, δεν παρουσιάζει 

στην Εισαγωγή του ή οπουδήποτε αλλού), και, αν, όντως διαφοροποιείται, γιατί είναι 

προτιμότερη από αυτές. Κατά συνέπεια, ακόμα και ο ειδικός αναγνώστης αδυνατεί να 

αξιολογήσει αυτό το κομμάτι της Εισαγωγής» (σ. 4). Έχει ήδη αναφερθεί πως γίνεται 

σχετική βιβλιογραφική αναφορά τόσο στις παραδοσιακές όσο και στις σύγχρονες καθιε-

ρωμένες ερμηνείες για το TLP, συνεπώς το σχόλιο του Μ.Θ. στην παρένθεση δηλώνει 

μία άστοχη επανάληψη (Α.Γ., σ. 154-155, σχόλιο 86). Όσο για τη γραμμή μιας νέας 

φιλοσοφικής ερμηνείας, την οποία εισηγούμαι, παρουσιάζεται συνοπτικά στην Εισαγωγή, 

σ. 26-30.11 

 

Σχετικά με τη μετάφραση της Εισαγωγής του Ράσελ 

Όσον αφορά στη μετάφρασή μου της Εισαγωγής του Ράσελ, ο Μ.Θ. αναφέρεται στα εξής 

σημεία: (α) γράφω «πως» αντί «πώς» (σ. 31). Πρόκειται για μια τυπογραφική αβλεψία 

ενός τόνου. Τον ευχαριστώ γι’ αυτό· (β) μεταφράζω τις λέξεις scope και profundity ως 

«πρόθεση» και «εμβρίθεια» αντίστοιχα (σ. 31). Αν και ο Μ.Θ. δεν είναι σύμφωνος με τη 

μετάφραση των δύο λέξεων (σ. 5), αποφεύγει να προτείνει μια διαφορετική μετάφραση. 

Για σκοπούς τεκμηρίωσης της ορθής μετάφρασης των συγκεκριμένων λέξεων, βλ. σχε-

τικά λεξικά·12 (γ) ο Μ.Θ. θεωρεί πως με τη μετάφρασή μου «δεν επισημαίνεται η (καθιε-

ρωμένη πλέον) σελιδοποίηση του πρωτοτύπου» (σ. 5). Δεν υπάρχει τέτοιου είδους α-

ξιωματική αντίληψη για τη μετάφραση, αρκεί να αναφέρω πως ένας από τους λόγους, ο 

οποίος λειτουργεί απαγορευτικά γι’ αυτό, είναι η μη-συμμετρική σχέση (σε επίπεδο έ-

κτασης) των γλωσσών· (δ) ενώ υποδεικνύω στη μετάφρασή μου (και επεξηγώ) ότι ο 

Ράσελ στην Εισαγωγή του (TLP, σ. 7-23) χρησιμοποιεί δύο διαφορετικούς όρους, 

«proposition» και «sentence» (κάτι το οποίο ο Θ.Κ. δεν κάνει, βλ. σημείο 4 του κειμένου 

αυτού), ο Μ.Θ. διερωτάται: (i) γιατί δεν εξηγώ «ποια είναι η σκοπιμότητα του Ράσελ να 

χρησιμοποιήσει δύο όρους» και (ii) γιατί θεωρώ αυτήν την επισήμανση ότι είναι σημα-

ντική για τη μετάφραση (σ. 6). Η απάντηση στο πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με τη 

γλωσσοανάλυση, αλλά θα ήταν κάπως άστοχο να αναπτύξω την ιδέα αυτή σε αυτό το 

                                           
11 Βλ. A. Georgallides, From Theory to Mysticism: The Unclarity of the Notion “Ob-

ject” in Wittgenstein’s Tractatus (Bern: Peter Lang 2017), υπό έκδοση. 
12 Σχετικά με τον όρο «scope», βλ. The New Shorter Oxford English Dictionary (επιμ. 

L. Brown· Oxford: Clarendon Press 1993), τ. 2, σ. 2721. Για τον όρο «profundity», βλ. 
D. N. Stavropoulos & A. S. Hornby, Oxford English-Greek Learner’s Dictionary (Oxford: 
Oxford University Press 1996), σ. 505. 
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σημείο και έτσι έχω περιοριστεί στη διασαφήνιση της νοηματικής διαφοράς των δύο όρων 

(Α.Γ., σ. 133, σχόλιο 8)· η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με τη διάκριση 

δύο διαφορετικών όρων οι οποίοι είτε θα πρέπει να μεταφραστούν διαφορετικά είτε θα 

πρέπει να μεταφραστούν με τον ίδιο όρο δίνοντας ταυτόχρονα μίαν ένδειξη διάκρισης. 

Η μετάφρασή μου ακολουθεί τη δεύτερη επιλογή.  

 

Ο Μ.Θ. εξ αφορμής του όρου «das Mystische» τον οποίο μεταφράζω ως «μυστικιστικό» 

και όχι ως «μυστικό στοιχείο», όπως κάνει η μετάφραση του Θ.Κ., υποστηρίζει ότι η 

επιλογή του Θ.Κ. να υιοθετήσει τον όρο «μυστικό στοιχείο», φαίνεται να είναι καλύτερη, 

αφού σύμφωνα με τον Μ.Θ. η ερμηνεία μου δεν εξηγεί «πώς αυτή διαφοροποιείται από 

τις ήδη καθιερωμένες ή γιατί είναι προτιμότερη από αυτές» (σ. 6). Πρώτον, ο Βίτ-

τγκενσταϊν είχε εξηγήσει στον Όγκντεν ότι με τον όρο «das Mystische» δεν εννοούσε 

το «μυστικό στοιχείο» (ή το «μυστικιστικό στοιχείο») αλλά το «μυστικιστικό» (LO, σ. 36 

και 45), κάτι το οποίο η μετάφραση του Θ.Κ. αγνοεί (βλ. για παράδειγμα Θ.Κ., σ. 130 / 

Α.Γ., σ. 127). Δεύτερον, έχω ήδη εξηγήσει ότι δίνεται συνοπτικά η γραμμή μιας νέας 

φιλοσοφικής ερμηνείας την οποία εισηγούμαι στην Εισαγωγή (Α.Γ., Εισαγωγή, σ. 26-

30).  

 

Σχετικά με τη μετάφραση του Tractatus 

Πριν από το κύριο μέρος του TLP ο Βίττγκενσταϊν παραθέτει ένα μόττο, μια φράση από 

το έργο του Φερδινάνδου Κίρνμπεργκερ (Ferdinand Kürnberger). Συγκεκριμένα γράφει: 

«… und alles, was man weiss, nicht bloss rauschen und brausen gehört hat, lässt sich 

in drei Worten sagen» (TLP, σ. 25). Ο Θ.Κ. δεν μεταφράζει το μόττο. Ο Μ.Θ. διαφωνεί 

με τη δική μου μετάφραση (σ. 6-7), συγκεκριμένα με τη μετάφραση του «drei Worten» 

το οποίο αποδίδω ως «δυο λόγια» και όχι ως «τρεις λέξεις» (σ. 47). Ο Μ.Θ. θεωρεί πως 

η δική μου μετάφραση επισκιάζει το μυστήριο ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές οι 

«τρεις λέξεις». Υπενθυμίζω σε αυτό το σημείο ότι το μόττο δεν το έγραψε ο Βίτ-

τγκενσταϊν αλλά ο Κίρνμπεργκερ ο οποίος ήταν λογοτέχνης. Ο Μ.Θ. δηλώνει μεταξύ 

άλλων πως όσον αφορά στις τρεις λέξεις «κυκλοφορεί η φήμη ότι πρόκειται για […]» (σ. 

6-7). Σε αυτό το σημείο μού επιβάλλεται να παραδεχθώ πως μεταφράζοντας τον TLP 

συνειδητά απέφυγα να μεταφράσω φήμες που αφορούν το περιεχόμενό του.  

 

Στον Πρόλογο του TLP μεταξύ άλλων ο Βίττγκενσταϊν γράφει: «Das Buch will also dem 

Denken eine Grenze ziehen, oder vielmehr ―nicht dem Denken, sondern dem Ausdruck 

der Gedanken» (TLP, Vorwort, σ. 26). Μετέφρασα: «Έτσι, ο σκοπός του βιβλίου είναι 

να θέσει ένα όριο στη σκέψη [Denken: το να φτιάχνουμε μίαν εικόνα (Bild) αυτού που 

σκεφτόμαστε – μία σκέψη], ή μάλλον – όχι στη σκέψη [Denken], αλλά στην έκφραση 

των σκέψεων [Gedanken: μία εικόνα (Bild) αυτού που σκεφτόμαστε]» (Α.Γ., Πρόλογος, 

σ. 49). Ο Μ.Θ. σχολιάζοντας την παραπάνω μετάφραση γράφει: «ποια είναι η σκοπιμό-

τητα της παρεμβολής γερμανικών όρων και τεχνικής ορολογίας μέσα στο κείμενο, ορο-

λογία την οποία ο αναγνώστης δεν έχει καν συναντήσει ακόμη; (Υπενθυμίζουμε ότι το 

κυρίως σώμα του TLP, που παρουσιάζει τους εν λόγω όρους, ξεκινάει μετά τον Πρό-

λογο)» (σ. 7). Μάλλον ο Μ.Θ. δεν έχει υπόψη του την επιστολή του Βίττγκενσταϊν (στις 



 7/8

23.6.1922) στον Όγκντεν στην οποία σημειώνει μεταξύ των άλλων ότι «ο Πρόλογος 

[του TLP] είναι μέρος του βιβλίου» (LO, σ. 55). Συνεπώς, ο αναγνώστης, χωρίς μια 

διακριτική υπόδειξη, είναι πολύ πιθανό να μην αντιληφθεί την κρίσιμη σημασία της διά-

κρισης την οποία κάνει ο Βίττγκενσταϊν στον Πρόλογό του μεταξύ των γερμανικών όρων 

Denken και Gedanken, αφού στα ελληνικά οι δύο όροι αποδίδονται ως «σκέψη» και 

«σκέψεις» αντίστοιχα (Θ.Κ., σ. 43 / Α.Γ., σ. 49). 

 

Ο Μ.Θ. δηλώνει: «Το μεγαλύτερο ποσοστό της μετάφρασης βασίζεται, με μικρές παραλ-

λαγές, στη μετάφραση του Κιτσόπουλου» (σ. 8). Πέραν των δέκα (ενδεικτικών) ση-

μείων, τα οποία έχουν αναφερθεί στην αρχή αυτού του κειμένου και πιστοποιούν ότι το 

βιβλίο μου αποτελεί μιαν αναθεωρημένη μετάφραση από αυτήν του Θ.Κ., σε αυτό το 

σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι ο τρόπος με τον οποίο είναι γραμμένο το TLP (αποτε-

λούμενο κατά το μεγαλύτερό του μέρος από μικρές προτάσεις διατυπωμένες με αυστηρή 

ορολογία) επιβάλλει ιδιαίτερους περιορισμούς στον μεταφραστή, ώστε να είναι σε θέση 

να προσφέρει μια μετάφραση εξαιρετικά διαφοροποιημένη από μιαν προηγούμενη. Από-

δειξη αυτού είναι το γεγονός ότι πολλές προτάσεις της μετάφρασης των Περς & Μακγκί-

νες (Pears & McGuinness)13 είναι ταυτόσημες ή όμοιες με τις αντίστοιχες προτάσεις της 

μετάφρασης του Όγκντεν14 (βλ. TLP 1.1, 1.13, 1.2, 2.0211, 2.025, 2.033, 2.063, 2.12, 

2.141, 2.19, 2.221, 3.01, 3.202, 3.203, 3.311, 3.41, 4.001, 4.022, 4.1212, 4.127, 4.2, 

4.4, 4.46, 4.53, 5, 5.01, 5.14, 5.141, 5.142, 5.1511, 5.2341, 5.2523, 5.4711, 5.472, 

5.4732, 5.51, 5.5303, 5.533, 5.54, 5.553, 5.6, 5.621, 5.63, 6, 6.021, 6.1, 6.1251, 6.2, 

6.234, 6.32, 6.343, 6.373, 6.4). 

 

Σχετικά με τις παρατηρήσεις TLP 2.181 και 2.182 ο Βίττγκενσταϊν γράφει: «Ist die Form 

der Abbildung die logische Form, so heisst das Bild das logische Bild» και «Jedes Bild 

ist auch ein logisches. (Dagegen ist z. B. nicht jedes Bild ein räumliches)». Μετέφρασα: 

«Μία εικόνα της οποίας η απεικονιστική μορφή είναι λογική μορφή, ονομάζεται μία λο-

γική εικόνα» και «Κάθε εικόνα είναι επίσης μία λογική εικόνα (αντίθετα, για παράδειγμα, 

κάθε εικόνα δεν είναι χωροδιάστατη)» (Α.Γ., σ. 57). Ενώ σε σχόλιό μου (το σημειώνω 

παρακάτω) εξηγώ ότι ο Βίττγκενσταϊν στις παρατηρήσεις TLP 2.181 και 2.182 δίνει δύο 

διαφορετικές εκδοχές για τον όρο «λογική εικόνα» δημιουργώντας σύγχυση, ο Μ.Θ. 

ισχυρίζεται, χωρίς να δίνει οποιεσδήποτε διασαφηνίσεις, ότι «καμία τέτοια σύγχυση δεν 

υπάρχει στο ίδιο το κείμενο του Βίττγκενσταϊν – απλώς ο κ. Γεωργαλλίδης δεν στάθηκε 

ικανός να το παρακολουθήσει» (σ. 11). Παραθέτω αυτούσιο το σχετικό σχόλιο το οποίο 

υποστηρίζει τον δικό μου ισχυρισμό: «Ο Wittgenstein προσφέρει δύο διαφορετικές εκ-

δοχές για τον όρο “λογική εικόνα”, δημιουργώντας σύγχυση. Στην παρατήρηση TLP 

2.181, δηλώνει ότι “μία εικόνα της οποίας η απεικονιστική μορφή είναι λογική μορφή, 

ονομάζεται μία λογική εικόνα”. Αυτό αφορά μίαν περιορισμένη αντίληψη για τον όρο 

“λογική εικόνα”, αφού ισχυρίζεται ότι οι λογικές εικόνες είναι οι μόνες εικόνες που η 

                                           
13 L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (μτφρ. D. F. Pears & B. F. McGuin-

ness· London: Routledge 2004). 
14 Βλ. σημ. [3]. 
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απεικονιστική τους μορφή είναι λογική μορφή. Η παρατήρηση TLP 2.182 δηλώνει, με-

ταξύ άλλων, ότι “κάθε εικόνα είναι επίσης μία λογική εικόνα”. Έτσι, οποιαδήποτε εικόνα 

έχει λογική μορφή, είναι δηλαδή μία λογική εικόνα, εννοώντας ότι όλες οι εικόνες είναι 

λογικές εικόνες» (Α.Γ., σ. 140-141, σχόλιο 26).  

 

Σχετικά με τα ερμηνευτικά σχόλια του Α.Γ. 

Ο Μ.Θ. γράφει: «Τα σχόλια που επιχειρούν να βοηθήσουν τον μη ειδικό αναγνώστη 

προδίδουν την απουσία της απαραίτητης τεχνικής κατάρτισης που οφείλει να έχει όποιος 

αναλαμβάνει να μεταφράσει το TLP (π.χ. στο σχόλιο 55 το μαθηματικό σύμβολο για το 

πρώτο καντοριανό άπειρο χαρακτηρίζεται αδέξια ως “ένα εβραϊκό γράμμα”, κ.ά.)» (σ. 

12). Μάλλον ο Μ.Θ. σε αυτό το σημείο διαφωνεί με τη σχετική εξήγηση την οποία δίνει 

ο Βίττγκενσταϊν στον Όγκντεν: «Αντί “Υπάρχουν Χ αντικείμενα” πρέπει να είναι “Υπάρ-

χουν אο αντικείμενα” όπου אο είναι ένα εβραϊκό γράμμα Aleph με την κατάληξη ο να 

χρησιμοποιείται στα Μαθηματικά για έναν άπειρο αριθμό» (LO, σ. 29). 

 

Συνολική αποτίμηση 

Καταληκτικά, θα ανέμενα μια σοβαρή κριτική για το βιβλίο μου η οποία να δίνει τη δυ-

νατότητα στον αναγνώστη να σκεφτεί, κάτι το οποίο η κριτική του Μ.Θ. δεν κάνει. Α-

ναμφίβολα, το κριτικό σημείωμα του Μ.Θ. αλλά και η κριτική του διάθεση θα μπορούσαν 

να πείσουν μόνο ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ασχοληθεί με το TLP ή δεν έχουν α-

σχοληθεί σοβαρά με το TLP. Συνεπώς αφήνεται στον αναγνώστη να αποφασίσει, εάν η 

μετάφρασή μου μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια σαφώς αναθεωρημένη μετάφραση (συ-

γκριτικά με τη μετάφραση του Θ.Κ.) και συνεπέστερη με το βιττγκενσταϊνικό πνεύμα. 
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