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1. Εισαγωγή 

 
 

 

Οι σηµειώσεις που κράτησε ο  Ludwig Wittgenstein την περίοδο  1949-51 

δηµοσιεύτηκαν µετά το θάνατό του µε τον τίτλο Περί της βεβαιότητας από την 

G.E.M. Anscombe και τον G.H. von Wright. Oι δύο συγγραφείς παρουσιάζουν στην  

εισαγωγή τους τον Wittgenstein να σχολιάζει τα έργα του G.E. Moore, Υπεράσπιση 

της κοινής αντίληψης και  Απόδειξη περί του εξωτερικού κόσµου, µε την πρόθεση να 

καταλογίσει δίκιο στο Μoore ως προς την κριτική του στάση  απέναντι στο 

σκεπτικισµό αλλά άδικο ως προς τον τρόπο που επιχειρηµατολογούσε γι� αυτό. [1] 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η διαµόρφωση ενός κατάλληλου ερµηνευτικού 

πλαισίου που θα µας επιτρέψει να ανασυγκροτήσουµε βασικά σηµεία της σκέψης του 

σχετικά µε τα παραδείγµατα των προτάσεων για τα οποία ο σκεπτικός αµφιβάλει και 

ο G.E.Moore ισχυρίζεται ότι γνωρίζει µε βεβαιότητα. Αυτές οι προτάσεις µπορούν να 

ονοµαστούν βασικές ή θεµελιώδεις προτάσεις ή  αλλιώς, προτάσεις του κοινού νου. 

Καµιά φορά αναφέρονται και ως προτάσεις τύπου Moore, επειδή είναι ο πρώτος που 

έστρεψε την προσοχή µας προς αυτές. Μεταξύ της αµφιβολίας του σκεπτικού και του 

δογµατισµού λοιπόν  του Μoore, ο Wittgenstein µένει ανικανοποίητος και διερευνά 

πώς πρέπει να καταγραφεί η σχέση µας µε αυτές τις προτάσεις.  

Η παρούσα µελέτη  χωρίζεται σε τέσσερα βασικά µέρη. Στο πρώτο µέρος 

παρουσιάζουµε την προσπάθεια του Wittgenstein να µας δείξει πόσο εξειδικευµένη 

είναι η χρήση της φράσης ��Εγώ γνωρίζω�� και πόσο καθοριστικό ρόλο έχουν οι 

περιστάσεις µέσα στις οποίες εκφέρεται ένας γνωστικός ισχυρισµός όσον αφορά στο 

νόηµά του. Καταγράφουµε τις βασικές προτάσεις και αναλύουµε την χρήση του 

γνωστικού ισχυρισµού, ο οποίος συνδέεται άµεσα µε αυτό που ονοµάζει ο 

Wittgenstein ''γλωσσικό παιχνίδι''· είναι ανάγκη εποµένως να διερευνηθεί το νόηµα 

αυτής της θεµελιώδους δραστηριότητας. Θα εξετάσουµε έπειτα ποιες  αντιρρήσεις 

προκύπτουν όταν η εκφορά των βασικών προτάσεων γίνεται µε το ��Εγώ γνωρίζω 

ότι���, ��Αµφιβάλλω ότι���, όταν τις  θέσουµε δηλαδή σε επιστηµικά 

περιβάλλοντα. [2] Αυτές οι αντιρρήσεις είναι α) οι βασικές προτάσεις δε 

θεµελιώνονται β) η έννοια του λάθους δεν µπορεί να εφαρµοστεί στις βασικές 
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προτάσεις γ) η γνώση προϋποθέτει την αµφιβολία, ενώ οι βασικές προτάσεις είναι 

αναµφισβήτητες και δ) η αµφιβολία έχει νόηµα εντός του γλωσσικού παιχνιδιού.  

Αναλύοντας αυτές τις αντιρρήσεις θα γίνει κατανοητό γιατί ο Wittgenstein 

προσάπτει στο Moore ότι χρησιµοποιεί εσφαλµένα τις βασικές προτάσεις σε 

γνωσιολογικό πλαίσιο. Ο Wittgenstein θεωρεί ότι µόνο οι φιλόσοφοι αποκόβονται 

από την καθηµερινή πρακτική και νιώθουν την ανάγκη να εισάγουν γνωστικούς 

ισχυρισµούς που αφορούν αυτές τις προτάσεις. Μέσω της ανάλυσής µας θα 

διερευνηθεί για ποιο λόγο κατά τον Wittgenstein δε γίνεται αποδεκτή η προσπάθεια 

του Moore να προβεί σε γνωστικό ισχυρισµό αναφορικά µε τις βασικές προτάσεις [3] 

και θα γίνει φανερό  αν τελικά ο Wittgenstein αποδέχεται µια φιλοσοφική χρήση 

αυτών των προτάσεων. 

Ενώ στο πρώτο µέρος θα σταθούµε κυρίως στο προτασιακό επίπεδο και θα 

αναλύσουµε τη σχέση γνώσης και βεβαιότητας, στο δεύτερο µέρος θα  αναφερθούµε 

στη σχέση δράσης και βεβαιότητας και θα θέσουµε τα ερωτήµατα  αν οι βασικές 

προτάσεις είναι κανόνες και τι είδους προϋποθέσεις συνιστούν. Θα γίνει διερεύνηση 

του τρόπου απόκτησης των βασικών προτάσεων µέσω της συµµετοχής µας στα 

γλωσσικά παιχνίδια της κοινότητάς µας και θα  αποκαλυφτεί έτσι πως διατηρούµε µια 

στάση εµπιστοσύνης προς τους ενήλικες, οι οποίοι µας εξασκούν στις βασικές 

προτάσεις µεταφέροντάς µας ένα συγκεκριµένο κοσµοείδωλο.  

Κατά αυτόν τον τρόπο φτάνουµε στο τρίτο µέρος, όπου γίνεται µια 

επαναδιαπραγµάτευση των βασικών προτάσεων κυρίως µέσω της ανάδειξης των 

βασικών εννοιών της µορφής ζωής και του κοσµοειδώλου. Κατόπιν θα κάνουµε 

αναφορά στις δυσκολίες τις οποίες αντιµετωπίζουµε, όταν έχουµε να συγκρίνουµε 

διαφορετικά κοσµοείδωλα.  

Στο τελευταίο µέρος ιδωµένο µέσα από το πρίσµα του συστήµατος των 

βασικών προτάσεων θα εξετάσουµε αν µέσα από τις παρατηρήσεις του Περί της  

Βεβαιότητας  ο Wittgenstein παρουσιάζεται ως θεµελιωτιστής και ποια είναι η 

απάντησή του στο σκεπτικισµό. Τέλος στα γενικά συµπεράσµατα θα προσπαθήσουµε 

να απαντήσουµε σε ερωτήµατα αναφορικά µε το ρόλο των βασικών προτάσεων.  
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2. Γνώση και Βεβαιότητα 

2.1. Η έννοια του γλωσσικού παιχνιδιού 
 
 

 

Η εξέταση του ισχυρισµού του Moore �Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα χέρι�� [4] 

γίνεται για να διαπιστώσουµε αν το ρήµα �γνωρίζω� έχει νόηµα σε αυτήν την 

περίπτωση, αλλά και πότε τελικά χρησιµοποιείται σωστά ένας γνωστικός ισχυρισµός. 

Όπως φαίνεται δεν µπορεί να δοθεί µια γενική απάντηση για όλες τις περιπτώσεις 

εφόσον ο γνωστικός ισχυρισµός νοηµατοδοτείται όταν συνάπτεται µε µια ορισµένη 

κάθε φορά δραστηριότητα, αυτή που ο Wittgenstein ονοµάζει �γλωσσικό παιχνίδι��. 

Συνδέεται δηλαδή στενά η έννοια του νοήµατος ως χρήση µε την έννοια του 

�γλωσσικού παιχνιδιού�� την οποία εισάγει στην παράγραφο 7 και αναλύει στην 

παράγραφο 23 των Φιλοσοφικών Ερευνών υπογραµµίζοντας την πολυµορφία και την 

ποικιλία που παρουσιάζουν τα παιχνίδια και την αναλογία που υπάρχει µε την 

ποικιλία των γλωσσικών χρήσεων·  διασάφηση του γλωσσικού παιχνιδιού γίνεται µε 

ανάλυση συγκεκριµένων παραδειγµάτων που δηλώνουν τέτοιες δραστηριότητες. Στο 

Καφέ Βιβλίο περιγράφει ή επινοεί ένα µεγάλο αριθµό γλωσσικών παιχνιδιών (ΜΚΒ1, 

4, 7, 8, 11 κ.άλ.) καθώς επίσης και στις Φιλοσοφικές Έρευνες *(ΦΕ 23: �Προστάζω 

και ενεργώ σύµφωνα µε την προσταγή. Περιγράφω ένα αντικείµενο µε βάση την όψη 

του ή τις διαστάσεις του�� κ.α., επίσης 27, 180, 288, 654), όπου αναφέρονται 

ορισµένα  χαρακτηριστικά γνωρίσµατα (�η όλη διαδικασία της χρήσης λέξεων�� ή �το 

σύνολο που αποτελείται από τη γλώσσα και τις δραστηριότητες µε τις οποίες είναι 

συνυφασµένη, ΦΕ 7) και περιγράφονται µε  λεπτοµέρειες πολλών ειδών γλωσσικά 

παιχνίδια (ΦΕ 2, 8, 258) είτε πραγµατικά (ΦΕ 23, 249, 363) είτε πλασµατικά (ΦΕ 2,  

258, 282, 409).  

Πιο αναλυτικά βλέπουµε ότι υπάρχει µια ποικιλία στη λειτουργία των 

γλωσσικών παιχνιδιών (ΦΕ 7). Είναι δυνατό να λειτουργούν ως απλά γλωσσικά 

µοντέλα  που  διαφωτίζουν  τις  πολύπλοκες  καταστάσεις   που  παρουσιάζονται  στη  

 

 

*Στις παραποµπές οι αριθµοί αναφέρονται σε παραγράφους εκτός εάν 

αναφέρεται  η σελίδα. 
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ζωντανή γλώσσα, π.χ. µια γλώσσα που χρησιµεύει στη συνενόηση ενός χτίστη Α µε 

έναν βοηθό του Β (ΦΕ 2), την οποία µπορούµε να ονοµάσουµε ως �πλήρη πρωτόγονη 

γλώσσα�� ή επίσης η περίπτωση κατά την οποία τα παιδιά �µαθαίνουν να εκτελούν 

αυτές τις πράξεις και συνάµα να χρησιµοποιούν αυτές τις λέξεις και να αντιδρούν µε 

αυτό τον τρόπο στις λέξεις των άλλων�� (ΦΕ 6). Παρατηρώντας τις πρωτόγονες 

µορφές γλώσσας µπορούµε να µελετήσουµε προβλήµατα που σχετίζονται µε την 

αλήθεια και το ψεύδος, τη συµφωνία ή την ασυµφωνία προτάσεων µε την 

πραγµατικότητα, τη φύση του ισχυρισµού, των υποθέσεων και του ερωτήµατος. 

Μέσω των παραδειγµάτων των απλών παιχνιδιών µπορούµε να καταλάβουµε κάθε 

προβληµατική περίπτωση. [5] Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η εξέταση της 

χρήσης της λέξης ��εγώ γνωρίζω��, η οποία παρουσιάζει ποικίλες έννοιες (π.χ. 

πιστοποιηµένης γνώσης µε δεδοµένα, καθησυχασµό κτλ). 

Ένα γλωσσικό παιχνίδι µπορεί επίσης να λειτουργεί ως �..το σύνολο που 

αποτελείται από τη γλώσσα και τις δραστηριότητες µε τις οποίες είναι 

συνυφασµένη��(ΦΕ 7), δηλαδή ως οµιλητική πράξη. �Υπάρχουν αµέτρητα 

διαφορετικά είδη χρήσης όλων αυτών που ονοµάζουµε �σύµβολα��, �λέξεις��, 

�προτάσεις��. Και αυτή η πολλαπλότητα δεν είναι σταθερή και δεδοµένη, αλλά 

αντίθετα νέοι τύποι γλώσσας, νέα γλωσσικά παιχνίδια  γεννιούνται και άλλα 

παλιώνουν και ξεχνιούνται�� (ΦΕ 23, ΦΕ σ. 221). Τι κοινό έχουν λοιπόν τα παιχνίδια; 

Όλα συγκροτούν  ��ένα πολύπλοκο διχτυωτό από οµοιότητες  που συµπλέκονται 

και διαµορφώνονται, οµοιότητες άλλοτε γενικές και άλλοτε στις λεπτοµέρειες�� (ΦΕ 

65-7,  ΜΚΒ 87). Παρουσιάζουν λοιπόν εκτός  από τις διαφορές τους �οικογενειακές 

οµοιότητες�� και  ��λίγο πολύ συγγενεύουν�� (ΦΕ 108). Η γλώσσα µοιράζεται αυτό 

το στοιχείο του παιχνιδιού και γι� αυτό ο Wittgenstein θεωρεί κατάλληλο τον όρο 

�γλωσσικά παιχνίδια��. Προτείνει δηλαδή την έννοια του γλωσσικού παιχνιδιού χωρίς 

να δίνει άλλο ορισµό εκτός από το χαρακτηριστικό της  οικογενειακής οµοιότητας.  

Ένα άλλο κοινό στοιχείο των παιχνιδιών µπορεί να είναι ο κανόνας, τον οποίο 

δεν µπορούµε να δούµε µε µια ενιαία προσέγγιση αλλά �..ως επιβοήθηµα στη 

διδασκαλία του παιχνιδιού� ή ένα εργαλείο από το ίδιο το παιχνίδι.�� Οι µαθητές 

δηλαδή ασκούνται στην εφαρµογή του κανόνα, µαθαίνουν το παιχνίδι, 

παρακολουθώντας πώς παίζουν οι άλλοι. Έτσι κάποιος µαθαίνει το παιχνίδι µέσα από 

την πράξη του παιχνιδιού (ΦΕ 54). Τα γλωσσικά παιχνίδια επίσης, όπως τα παιχνίδια, 
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δεν χρειάζονται να έχουν εξωτερικό στόχο· µπορούν να είναι αυτόνοµες 

δραστηριότητες (ΦΓ 184, Ζ 320).  

Ο Wittgenstein εξηγεί πως �Εδώ η έκφραση �γλωσσικό παιχνίδι� έχει 

προορισµό να τονίσει ότι το να µιλάµε  µια γλώσσα είναι µέρος µιας δραστηριότητας 

ή µιας µορφής ζωής��. Η σύγκριση της γλώσσας µε ένα παιχνίδι έχει στόχο να 

αναδείξει τη σύνδεση της γλώσσας ως οµιλίας µε τις µη- γλωσσικές δραστηριότητες. 

Αυτή είναι η πιο σηµαντική όψη του γλωσσικού παιχνιδιού: το ότι είναι µέρος µιας 

κοινωνικής δραστηριότητας, ένας τρόπος ζωής στην κοινωνία, τον οποίο ο 

Wittgenstein ονοµάζει �µορφή ζωής�. Η γλώσσα συνδέεται µε τη ζωή, όταν 

µοιραζόµαστε και συµµετέχουµε όλοι  στα γλωσσικά παιχνίδια (ΦΓ 65). 

Τέλος τα γλωσσικά παιχνίδια είναι οι ��φυσικοί τόποι�� µιας λέξης ή 

πρότασης, το γλωσσικό και εξωγλωσσικό περιβάλλον  της. Το νόηµα  των λέξεων και 

των προτάσεων που χρησιµοποιούµε συνδέεται άµεσα µε το συγκεκριµένο γλωσσικό 

παιχνίδι που καθιστά κατανοητή την χρήση τους·  ��και η έκφραση φαίνεται περίεργη 

µόνο όταν φανταστούµε γι� αυτήν ένα γλωσσικό παιχνίδι διαφορετικό από το 

γλωσσικό παιχνίδι όπου την χρησιµοποιούµε πραγµατικά��(ΦΕ 195). Το νόηµα 

προϋποθέτει δηλαδή ένα υπόβαθρο ή ένα περιβάλλον,  µέσα στο οποίο κάθε λέξη και 

πρόταση και κάθε γλωσσικό παιχνίδι κατανοούνται ανάλογα µε την χρήση και τις 

περιστάσεις, στις οποίες  χρησιµοποιούνται, χωρίς να σηµαίνει ότι το νόηµα είναι ένα 

πλαίσιο που συνοδεύει τη λέξη  όπου αυτή  εµφανίζεται. (ΦΕ 117) [6].  

Οι φιλόσοφοι ενδιαφέρονται για τη µελέτη των γλωσσικών παιχνιδιών για να 

αποσαφηνίσουν το νόηµα και να διακρίνουν µεταξύ νοήµατος και α-νοησίας. Ακόµα 

και το απλούστερο σηµείο όπως ένα όνοµα έχει νόηµα µόνο στο γλωσσικό παιχνίδι· 

το νόηµά του είναι ακριβώς ο ρόλος του σε αυτό το παιχνίδι (ΦΕ 49, ΦΓ 130). H πιο 

κοινή µορφή φιλοσοφικής α-νοησίας δεν εγείρεται όταν µια λέξη χρησιµοποιείται 

έξω από οποιοδήποτε γλωσσικό παιχνίδι, αλλά όταν χρησιµοποιείται σε ένα 

ακατάλληλο γλωσσικό παιχνίδι (συχνά το γλωσσικό παιχνίδι προτείνεται 

παρεξηγηµένα λόγω της επιφανειακής του γραµµατικής , ΦΓ 126 ). Με άλλα λόγια 

θεωρείται σηµαντικό οι φίλοσοφοι να είναι ικανοί να γνωρίζουν πού τελειώνει ένα 

γλωσσικό παιχνίδι και που αρχίζει ένα άλλο. Στο έργο του ωστόσο, ο Wittgenstein 

δεν αναφέρει πώς κάποιος µπορεί να το κάνει αυτό,  [7] καθώς δε δίνει έναν αυστηρό 

ορισµό του γλωσσικού παιχνιδιού, ούτε γενικά  κριτήρια για να τα ξεχωρίζουµε 

µεταξύ τους.  
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Η βασική έννοια του γλωσσικού παιχνιδιού λοιπόν  παρουσιάζει µια 

ποικιλοµορφία. Για να καταλάβουµε το νόηµα µιας πρότασης πρέπει να λάβουµε 

υπόψη το γλωσσικό παιχνίδι. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την χρήση του �εγώ 

γνωρίζω�. Το γλωσσικό παιχνίδι  αποτελεί µια δραστηριότητα στο πλαίσιο της οποίας 

συλλαµβάνεται το νόηµα ενός γνωστικού ισχυρισµού. Μέσα από παραδείγµατα 

γλωσσικών παιχνιδιών παρατηρούµε πώς χρησιµοποιείται η φράση �εγώ γνωρίζω� 

και αποσαφηνίζεται πότε αποκτά νόηµα. Το νόηµά της δηλαδή είναι ο ρόλος της 

µέσα στο κατάλληλο γλωσσικό παιχνίδι.  

 
 

 

2.2. Βασικές προτάσεις 
2.2.1. Κατηγοριοποίηση των βασικών προτάσεων 

 
 
 

Ο Wittgenstein στρέφει την προσοχή µας στις βασικές προτάσεις, οι οποίες 

αποτελούν το ζωτικό πλαίσιο των κρίσεών µας και εξετάζει ακριβώς το ρόλο τους 

µέσα στα γλωσσικά παιχνίδια. Μερικά παραδείγµατα αυτών των προτάσεων είναι: 

��Το όνοµά µου είναι L W��, ��Είµαι ένα ανθρώπινο ον��, ��Ο κόσµος υπήρχε εδώ και 

πολύ καιρό��, ��Όλοι οι άνθρωποι έχουν δυο γονείς��.  Είναι σαφές από τα 

παραδείγµατα ότι πρόκειται για ένα µείγµα που αποτελείται α) από γνωστά γεγονότα 

της επιστήµης και του κοινού νου και β) από προτάσεις που αναφέρονται στην 

ιδιαίτερη ιστορία του οµιλητή και το άµεσο περιβάλλον του. Ο Wittgenstein πιστεύει 

ότι είναι προτάσεις που µέσα σε ένα κανονικό περιβάλλον αναφοράς δε θα είχαν 

παρατηρηθεί ή δε θα είχαν αµφισβητηθεί χωρίς ειδικό λόγο. Θα µπορούσαµε να τις 

συλλάβουµε ως µια σειρά από προτάσεις που είτε εκφράζονται γλωσσικά είτε 

υπονοούνται και που διαµορφώνουν ένα υπόβαθρο, το οποίο δεν είναι δυνατό να 

αµφισβητηθεί. Είναι τελείως προφανείς κρίσεις που θα γίνουν αποδεκτές χωρίς 

αµφιβολία και που µπορούν να εκληφθούν ως δεδοµένες όσον αφορά στις 

αιτιολογήσεις που δίνουµε για  αυτές.  

 Στο ��εγώ γνωρίζω ότι p�, όπου �p�� είναι µια πρόταση τύπου Moore, το 

�εγώ� δεν αφορά ειδικά εµένα. [8] (ΠΒ 58, 84, 100, 462, 401, 587, 588). Οι 

προτάσεις που ο Moore  διαλέγει δεν είναι περιπτώσεις όπου αυτός έχει ειδική 

γνώση, την οποία εµείς  οι υπόλοιποι δεν έχουµε,  ούτε πρόκειται για πληροφορίες 
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που είναι γνωστές µόνο σε αυτόν και όχι στους άλλους (ΠΒ 462). Επιλέγει 

περιπτώσεις τις οποίες εµείς όλοι γνωρίζουµε το ίδιο όπως αυτός, χωρίς να µπορούµε 

να πούµε πώς ή εφόσον αυτός τις γνωρίζει, το ίδιο συµβαίνει και µε όλους εµάς. 

Έτσι, �οι αλήθειες που ο Moore υποστηρίζει ότι ξέρει, είναι τέτοιες που όλοι µας 

χονδρικά τις ξέρουµε, εφόσον τις ξέρει αυτός��(ΠΒ 100). Συνεπώς το �Εγώ γνωρίζω�� 

δεν  είναι µια προσωπική δήλωση που κάνει ο οµιλητής για τον εαυτό του (ΠΒ 84).  

Συνήθως  όµως, όταν κάνουµε ένα γνωστικό ισχυρισµό, βασικό στοιχείο     

του καθηµερινού µας γλωσσικού παιχνιδιού είναι, ότι αυτός ο ισχυρισµός 

αντιπροσωπεύει τους εαυτούς  µας, δηλ. πιστεύουµε ή  γενικά υπονοούµε ότι έχουµε 

στην κατοχή µας µια πληροφορία στην οποία ο συνοµιλητής ή το κοινό που µας 

ακούει δεν έχει πρόσβαση είτε επειδή λείπει η σχετική απόδειξη είτε η ειδική γνώση 

από τη µεριά του. [9] Για να νοείται µια βεβαίωση που έχει τη µορφή �Εγώ γνωρίζω 

ότι p�� ή απλώς �p� (στην  περίπτωση όπου ο ισχυρισµός υπονοείται) πρέπει να 

παρουσιάζεται ως προσωπική. Εάν αυτή η προϋπόθεση δεν υφίσταται, δεν 

παρουσιάζεται δηλ. ως προσωπική, τότε ένας οµιλητής που εκφέρει τις λέξεις �Εγώ 

γνωρίζω�� ή  �p�� µε την πρόθεση να δώσει µια πληροφορία που βασίζεται σε 

απόδειξη ή σε ειδική γνώση, ενώ είναι απλώς ένας κοινός τόπος, αποτυγχάνει. Έτσι 

το καθηµερινό µας γλωσσικό παιχνιδι εµφανίζεται προβληµατικό όταν η πρόταση 

που ο οµιλητής βεβαιώνει ή ρητώς ισχυρίζεται ότι γνωρίζει είναι κοινός τόπος και δεν 

τίθεται θέµα απόδειξης του ή ειδικής γνώσης.(ΠΒ 468). 

 ∆εν είναι δυνατό λοιπόν οι θεµελιώδεις ή βασικές προτάσεις να είναι το 

αντικείµενο γνωστικών ισχυρισµών καθώς αποτελούν προτάσεις που όλοι 

µοιραζόµαστε ή τις δεχόµαστε επειδή υπάρχει �συµφωνία στη µορφή ζωής�. 

Λειτουργούν θα λέγαµε ως ένα πλαίσιο της πρακτικής µας. [10] Οι προτάσεις αυτές 

αντιπροσωπεύουν έναν τύπο κρίσης που είτε όλοι εµείς κάνουµε αυτόµατα, απλώς 

συµµετέχοντας στην πρακτική, ή κρίσεις που θα επιβεβαιωθούν και θα γίνουν 

αναµφισβήτητα αποδεκτές σε περιπτώσεις όπου το σχετικό µέρος του πλαισίου είναι 

κάτι που δε µοιραζόµαστε ακόµα. Οι προτάσεις ��Αυτό είναι ένα χέρι��, ��Η γη 

υπήρχε πολύ πριν από τη γέννησή µου.��, ��Καθένας έχει δύο γονείς�� είναι γι� αυτούς 

που είναι κάτοχοι της πρακτικής, βασικές προτάσεις του πρώτου τύπου. Οι προτάσεις 

��Το όνοµά µου είναι L W.��, ��Ποτέ δεν ήµουν στην Κίνα��, ��Πέταξα από Αµερική 

στην Αγγλία πριν λίγες µέρες�� είναι βασικές προτάσεις του δεύτερου τύπου.  

Οι βασικές προτάσεις µέσα στο πλαίσιο των γλωσσικών παιχνιδιών είναι 

προτάσεις που εκπεφρασµένες ή µη γλωσσικά είναι τελείως προφανείς και 
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εκλαµβάνονται ως δεδοµένες. Πρόκειται για δυο ειδών προτάσεις· αυτές που ανήκουν 

στο ευρύτερο πεδίο της επιστήµης και του κοινού νου και αυτές που αφορούν 

στοιχεία πιο ειδικά του περιβάλλοντος κάθε ατόµου. Και στις δύο περιπτώσεις 

φαίνεται ότι ενσωµατώνονται αυτόµατα σε ένα πλαίσιο πρακτικής και αποτελούν 

κοινούς τόπους. Έτσι καθίσταται προβληµατική η εκφορά τους µε τη φράση �εγώ 

γνωρίζω� καθώς σε αυτόν τον γνωστικό ισχυρισµό καταφεύγουµε όταν θέλουµε να 

δώσουµε µια πληροφορία σε κάποιον που την αγνοεί, όταν πρόκειται δηλ. για µια 

κρίση που παρουσιάζεται ως προσωπική. Έτσι κρίνεται ακατάλληλο το γλωσσικό 

παιχνίδι στο οποίο ένας οµιλητής βεβαιώνει ότι γνωρίζει έναν κοινό τόπο. 

 

 

2.2.2. Οι βασικές  προτάσεις και η µη θεµελίωσή τους  

 
 
 

Ο  Wittgenstein  αναλύοντας τους ��γραµµατικούς�� κανόνες του γλωσσικού 

παιχνιδιού αναφέρει ότι η  έννοια της γνώσης συγγενεύει µε  έννοιες όπως απόδειξη, 

θεµέλιο, λάθος, πίστη, αµφιβολία. Στις Φιλοσοφικές Έρευνες  (ΦΕ§ 288,  ΠΒ 41, 504) 

έχει απορρίψει τον ισχυρισµό ��Γνωρίζω ότι πονάω�� εν µέρει διότι δεν µπορούν να 

τεθούν  ερωτήσεις για το πώς κάποιος γνωρίζει ότι πονάει, ποια απόδειξη έχει 

γι�αυτό, ποιες έρευνες τον οδήγησαν σε αυτό, ή για το αν κάποιος θα µπορούσε ίσως 

να κάνει λάθος γι� αυτό.  Στο Περί της Βεβαιότητας απορρίπτει τις δηλώσεις του 

Moore, όπως �Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα χέρι�� για παρόµοιους λόγους επειδή δεν 

µπορούµε δηλ. να θεµελιώσουµε αυτήν τη γνώση. (ΠΒ111, 121, 138, 151, 152, 153, 

155, 550, 555)  Ενώ και οι δύο, Wittgenstein  και Moore επιτρέπουν τη διάκριση 

µεταξύ θεµελιωµένης και  µη πεποίθησης (ΠΒ163, 164, 166, 253), ο Wittgenstein 

αντιτίθεται στην άποψη του Moore ότι αυτό που στηρίχθηκε σε µη θεµελιωµένη 

πεποίθηση µπορεί να χαρακτηριστεί γνώση (ΠΒ 282, 499-500). Σύµφωνα µε τον 

Wittgenstein η γνώση  συνεπάγεται την αιτιολόγηση  της (ΠΒ 18, 91, 111, 243, 307, 

432, 438, 483, 484, 550, 555, 564). Θα λέγαµε δηλ. πως αποτελεί µέρος  της έννοιας 

της γνώσης ότι πρέπει να δοθούν λόγοι για ό,τι  είναι γνωστό. [11] 

 Ο Wittgenstein ασκεί κριτική στο γνωσιοθεωρητικό που χρησιµοποιεί τη 

φράση �Εγώ γνωρίζω�� στις βασικές προτάσεις  όσον αφορά στη σύνδεση µεταξύ της 

γνώσης και της θεµελίωσης και στρέφεται εναντίον µιας θεµελίωσης της γνώσης που 

βασίζεται σε λόγους. [12] Η χρήση της φράσης �Εγώ γνωρίζω��, όπως ισχυρίζεται ο 
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Wittgenstein συνδέεται �στη γραµµατική�� µε τη δυνατότητα να δώσουµε πειστικούς 

λόγους γι' αυτήν τη γνώση. Το �γνωρίζω� σχετίζεται  µε κάποια δυνατότητα  να 

αποδείξω την αλήθεια (ΠΒ 243). Ο σκεπτικός θα συµφωνούσε µε αυτό καθώς 

ακούγοντας την πρόταση �Εγώ ξέρω�� αµέσως κάνει την ερώτηση �Πως το 

ξέρεις;��(ΠΒ 40). Νοµιµοποιείται έτσι να αναζητά θεµέλια για τον ισχυρισµό �Εγώ 

γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα χέρι��και διαπιστώνει έπειτα ότι όλες οι αποδείξεις που 

µπορούν να προσφερθούν για τη στήριξή αυτού του ισχυρισµού είναι ανεπαρκείς. 

Αυτό που ο Wittgenstein θέλει να δείξει από την άλλη, είναι ότι η έννοια των 

θεµελίων και της αιτιολόγησης  δεν µπορεί να εφαρµοστεί στις βασικές προτάσεις και 

ότι ως ένα ζήτηµα γραµµατικής, είναι αδύνατο αυτές οι προτάσεις να παρουσιαστούν 

σε γνωσιολογικό πλαίσιο. Η ιδέα των θεµελίων δεν µπορεί να συνδεθεί µε τις βασικές 

προτάσεις καθώς  σε καµιά από αυτές δεν  καταλήγουµε ύστερα από έρευνα 

(ΠΒ138), αλλά  τις αποδεχόµαστε χωρίς ιδιαίτερη εξέταση. (ΠΒ 136) Αυτές 

διαµορφώνουν το κληρονοµηµένο υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηριζόµαστε ώστε να 

κάνουµε ένα διαχωρισµό ανάµεσα στο αληθές και το ψευδές (ΠΒ 94). Σκοπός λοιπόν 

αυτών των παρατηρήσεων του Wittgenstein είναι να µας πείσει ότι δεν µπορούµε  να 

κατανοήσουµε την προσπάθεια του σκεπτικού να προεκτείνει την έννοια των 

θεµελίων και της αιτιολόγησης στις βασικές προτάσεις. 

H αιτιολόγηση µιας κρίσης σηµαίνει κυρίως πως στηριζόµαστε σε κάποιους 

λόγους που είναι πιο βέβαιοι από την πρωταρχική κρίση και που είναι τόσο 

σηµαντικοί που µας επιτρέπουν  να υποθέσουµε ότι η πρωταρχική κρίση είναι 

αληθής. Έτσι ο παραδοσιακός γνωσιοθεωρητικός οδηγείται  πρώτον, στο να  

αναζητήσει  τις πεποιθήσεις που είναι επιστηµολογικώς προγενέστερες από τις 

κρίσεις για τον αντικειµενικό κόσµο και δεύτερον, στο να κατασκευάσει µια έννοια 

της εµπειρίας που συλλαµβάνεται υποκειµενικά και που θα µπορούσε να εµφανιστεί 

ως ανεξάρτητη αποδεικτική βάση. [13] Ο Wittgenstein πιστεύει ότι καµιά 

υποκειµενική ή αντικειµενική εµπειρική απόδειξη δε βρίσκεται  στη βάση της 

αποδοχής του συστήµατος των πεποιθήσεών µας· και ούτε υπάρχουν εξηγήσεις για 

ποιο λόγο ακριβώς οι βασικές προτάσεις θεωρούνται σταθερές εντός του συστήµατός 

µας. [14] Ο Moore συχνά αναφέρεται σε αυτές τις προτάσεις του κοινού νου 

υποστηρίζοντας ότι είναι πιο βέβαιες από τις φιλοσοφικές δηλώσεις που τις 

αρνούνται. Ο Wittgenstein από την άλλη, συχνά φέρνει σε αντίθεση τη βεβαιότητα 

αυτών των προτάσεων όχι µε την αβεβαιότητα των αντίθετών τους αλλά µε την 

αδυναµία εύρεσης αποδείξεων ή θεµελίων. [15] Υποστήριζει ότι τέτοιες προτάσεις 
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είναι πιο βέβαιες από κάθε άλλο θεµέλιο που θα µπορούσε να τους δοθεί (ΠΒ 111, 

250, 307, 506, 587) και αναρωτιέται  ποια πιθανή απόδειξη θα έφερνε γι� αυτές, 

κάποιος που τις αρνήθηκε (ΠΒ 231).  

Στο Περί της Βεβαιότητας επαναλαµβάνεται συχνά ότι η αιτιολόγηση ή  η 

εξέταση  των προτάσεων φτάνει σε ένα τέλος, προϋποθέτει δηλ. κάτι που δεν 

εξετάζεται (ΠΒ163-4, 92)· ενώ οι βασικές  προτάσεις προσφέρουν θεµέλια για άλλες 

προτάσεις, δεν είναι οι ίδιες θεµελιωµένες. (ΠΒ 253) Η αλήθεια τους θεωρείται 

δεδοµένη και πρέπει να είναι έτσι, γιατί ο τρόπος που δρούµε και ερευνούµε δείχνει 

ότι πράγµατι τις δεχόµαστε. Το ότι έχουµε ένα σύστηµα πεποιθήσεων δεν είναι θέµα 

επιλογής  που βασίζεται σε λογικές ή µη αιτίες, αλλά κάτι �ζωώδες��, ένα φυσικό  

στοιχείο της �µορφής ζωής� που δεν είναι όµως ενάντια στη λογική µας. Ο 

Wittgenstein δίνει  περισσότερο έµφαση στις ενστικτώδεις και µη θεµελιωµένες 

αντιδράσεις που αναπτύσσονται, τροποποιούνται και διαµορφώνονται από την 

εκπαίδευση καθώς και στις πρακτικές που µοιραζόµαστε και στην κοινή µας 

συµπεριφορά που περιλαµβάνει και τη γλώσσα.[16] 

Υπάρχει λοιπόν δυσκολία να συλλάβουµε τις βασικές προτάσεις ως προτάσεις 

που έχουν ανάγκη, ή επιδέχονται θεµελίωση. ∆εν µπορούµε να συλλάβουµε τη 

βεβαιότητά µας ως προς αυτές ως αιτιολογηµένη γνώση, επειδή  δε θα µπορούσαµε 

να είµαστε περισσότερο βέβαιοι για οποιαδήποτε άλλη πρόταση απ� ότι είµαστε ήδη 

γι� αυτές. (ΠΒ 243)  Με άλλα λόγια  δεν µπορούµε να καταλάβουµε τι θα σήµαινε να 

θεµελιώσουµε αυτές τις προτάσεις καθώς εδώ ήδη αντιπροσωπεύουν το όριο στη 

βεβαιότητα· τίποτα δεν είναι  πιο βέβαιο απ� ό,τι αυτές είναι και γι� αυτό τίποτα δε θα 

µπορούσε να θεωρηθεί ως τεκµήριο για τη στήριξή τους. (ΠΒ 250) Ο Wittgenstein 

πιστεύει ότι µε αυτές τις προτάσεις  έχουµε ήδη φτάσει στα όρια των πεποιθήσεων 

µας. (ΠΒ 248, 245) 

 Ο Wittgenstein δε σκοπεύει να χρησιµοποιήσει τη βεβαιότητά µας όσον 

αφορά στις βασικές προτάσεις για να ισχυριστεί ότι αυτές αποτελούν απόλυτα 

θεµέλια. Επειδή �από το ότι µου φαίνεται- στον καθένα- ότι είναι έτσι, δεν προκύπτει 

ότι είναι έτσι�� (ΠΒ 2). Είναι δογµατικό να ερµηνεύσουµε τη βεβαιότητα που 

αντιπροσωπεύει το όριο των πεποιθήσεών µας  ως βέβαιη γνώση της αντικειµενικής 

αλήθειας. Αντίθετα ο  Moore απαντά στο σκεπτικό προσπαθώντας  να 

χρησιµοποιήσει τις βασικές προτάσεις ως θεµέλιο για να εγκαθιδρύσει έναν 

αντικειµενικό γνωστικό ισχυρισµό.  
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Ενώ λοιπόν, η έννοια της γνώσης περικλείει την έννοια της απόδειξης και της 

θεµελίωσης, οι βασικές προτάσεις δεν αποδεικνύονται καθώς δεν µπορούµε να 

βρούµε ποια απόδειξη θα µπορούσαµε να φέρουµε γι' αυτές. Αποτελούν  το όριο στη 

βεβαιότητά µας, η αιτιολόγησή µας φτάνει στο τέλος και δεν µπορούµε ύστερα από 

έρευνα να καταλήξουµε σε αυτές. Άρα δεν υπάρχει εξήγηση για ποιο λόγο 

θεωρούνται σταθερές, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι είναι ενάντια στη λογική µας. Είναι 

κυρίως ο τρόπος ζωής µας που µας δείχνει ότι τις αποδεχόµαστε καθηµερινά και τις 

θεωρούµε βέβαιες. 

 

 
 
 
 

2.2.3.  Η έννοια του λάθους και οι  βασικές προτάσεις 
 
 
 
 

 Η κριτική του Wittgenstein στην παραδοσιακή επιστηµολογική χρήση των 

επιστηµικών εννοιών περιλαµβάνει και τη µη εφαρµοσιµότητα της έννοιας του 

λάθους στις προτάσεις του Moore ή τις βασικές προτάσεις. Όταν καθηµερινά 

χρησιµοποιούµε τη φράση ��Εγώ γνωρίζω�� υπονοούµε ότι η ιδέα του λάθους σχετικά 

µε την αλήθεια αυτής της πρότασης  έχει νόηµα. Έτσι είναι ανάγκη να γνωρίζουµε ότι 

µπορεί να υπάρχει κάποια απόδειξη που θα µας κάνει να αναθεωρήσουµε τον αρχικό 

µας συλλογισµό και να καταλάβουµε ότι κάναµε λάθος γι' αυτό που νοµίζαµε ότι 

γνωρίζαµε, αλλά στην πραγµατικότητα δε γνωρίζαµε. Μπορεί να είµαι βέβαιη για 

κάτι, αλλά πρέπει να γνωρίζω επίσης ότι υπάρχει η πιθανότητα  ο έλεγχος να µε 

πείσει ότι κάνω λάθος, �π.χ. είµαι αρκετά σίγουρη για την ηµεροµηνία κάποιας  

µάχης αλλ� εάν βρω µια διαφορετική ηµεροµηνία σε κάποιο  αναγνωρισµένο 

ιστορικό έργο θ� αλλάξω τη γνώµη µου· αυτό δε θα σηµαίνει βέβαια πως έχασα κάθε 

εµπιστοσύνη στην κρίση µου� (ΠΒ 66). Η συνηθισµένη έννοια του λάθους σηµαίνει 

δηλ. ότι έχω µια ψευδή πεποίθηση που ��µπορεί  να εναρµονιστεί µε αυτά που 

γνωρίζω ως ορθά�� (ΠΒ 74). Ένα λάθος δε συνιστά  καµιά προσωπική µας ιδέα, αλλά 

συνδέεται µε ένα γενικό σύνολο  αναθεωρηµένων πεποιθήσεων.  

Μπορώ όµως να  αµφιβάλλω για την ύπαρξη των χεριών µου (ΠΒ 24), ή 

γενικά  για την ύπαρξη φυσικών πραγµάτων; Η απάντηση είναι αρνητική  αλλά για 

ποιο λόγο; Μήπως  υπάρχει κάποιος κανόνας ή αρχή που εγγυάται ότι µια κρίση 
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σχετικά µε την ύπαρξη κάθε φυσικού πράγµατος είναι αληθής ή  ένας κανόνας που 

κάνει ένα λάθος λογικά αδύνατο; [17] Ας εξετάσουµε τους υπολογισµούς στην 

αριθµητική για να δούµε ποια είναι η βάση για τη βεβαιότητα. Το ότι ένα λάθος 

αποκλείεται λογικά αποδίδεται στην χρήση  ενός κανόνα; �∆ε θα µπορούσαµε πάλι 

κατά την εφαρµογή του να κάνουµε λάθος;� (ΠΒ 26) Ένας κανόνας θα ήταν αυτός 

που λέει ότι πρέπει να ελέγχουµε έναν υπολογισµό είκοσι φορές για να αποδεικνύεται  

σωστός. (ΠΒ 77). Αλλά και πάλι η χρήση αυτού του κανόνα προϋποθέτει αυτός ο 

έλεγχος να γίνει σε κανονικές συνθήκες  (δηλ. όχι βιαστικά ή κάποιος να είναι 

ζαλισµένος κ.τ.λ.) ∆εν υπάρχει όµως µια πλήρης καταγραφή κανονικών συνθηκών 

για τον έλεγχο ενός υπολογισµού. [18] �Τις κανονικές συνθήκες τις αναγνωρίζουµε, 

αλλά δε µπορούµε να τις περιγράψουµε επακριβώς. Στην καλύτερη περίπτωση 

µπορούµε να περιγράψουµε µια σειρά από µη οµαλές συνθήκες�� (ΠΒ 27). Μπορούµε 

βέβαια να περιγράψουµε µε ποιο τρόπο µένουµε ικανοποιηµένοι σχετικά µε την 

αξιοπιστία ενός  υπολογισµού· αλλά αυτή η περιγραφή, ακόµα κι αν προσέφερε έναν 

κανόνα υπολογισµού, δε θα ήταν ένας κανόνας του είδους που θα εξασφάλιζε το 

λογικό αποκλεισµό κάθε κακού υπολογισµού. (ΠΒ 44,46). Κανένας κανόνας δε θα 

µπορούσε να εγγυηθεί ότι ένα λάθος στον υπολογισµό θα ήταν λογικά αδύνατο. Κατά 

τον ίδιο τρόπο δεν υπάρχει κανόνας που να αποκλείει λογικά τη δυνατότητα να κάνει 

κάποιος λάθος σε µια κρίση για ένα φυσικό αντικείµενο. Ο Wittgenstein θεωρεί 

λοιπόν ότι η έννοια του λάθους δεν έχει νόηµα σε σχέση µε τις βασικές 

προτάσεις.[19] 

Υπάρχουν έτσι προτάσεις όπως π.χ. �Υπάρχουν φυσικά αντικείµενα� σχετικά 

µε τις οποίες δεν καταλαβαίνουµε πώς µπορούµε να κάνουµε λάθος. Αφού η 

αµφιβολία ή η ιδέα ότι µπορεί αυτές να είναι λανθασµένες δεν έχει νόηµά, δεν 

µπορούµε να πούµε ότι αυτές οι προτάσεις επαληθεύονται εµπειρικά. ∆εν είναι 

εµπειρικές αλλά ενδεχοµενικές προτάσεις (ΠΒ 35). Οι βασικές προτάσεις δηλ. 

παρόλο που είναι αληθείς θα µπορούσαν να µην είναι, παραµένει  ασύλληπτο όµως 

για µας ότι ίσως  κάνουµε λάθος, π.χ. η πρόταση ότι η γη υπάρχει πάνω από 100 

χρόνια ή ότι ποτέ δεν ήµουν στο φεγγάρι. Η γη θα µπορούσε  να έχει υπάρξει 

λιγότερο από 100 χρόνια (παρόλο που αυτό δε συµβαίνει). Θα µπορούσα να ΄χω 

ταξιδεύσει στο φεγγάρι (παρόλο που δε συνέβη). ∆εν είναι δυνατόν να υποθέσουµε 

ότι κάνουµε λάθος για όλες αυτές τις ενδεχοµενικές προτάσεις. Υπό αυτήν την έννοια 

η πιθανότητα ότι κάνω λάθος αποκλείεται λογικά. Ακριβώς όπως θεωρούµε µερικές 
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προτάσεις αριθµητικής  σταθερές, το ίδιο θεωρούµε και µερικές ενδεχοµενικές 

προτάσεις.  

 �Μπορεί κανείς σε ορισµένες συνθήκες να µην κάνει λάθος (Το �µπορεί�� 

εδώ χρησιµοποιείται λογικά, κι η πρόταση δεν σηµαίνει πως κάτω από τέτοιες 

συνθήκες ο άνθρωπος δεν µπορεί να πει τίποτα λανθασµένο)�� (ΠΒ 155). Με άλλα 

λόγια ο Wittgenstein υποστηρίζει ότι όταν κάποιος κάνει  λάθος σχετικά µε τις 

βασικές προτάσεις δεν τίθεται ζήτηµα σφάλµατος αλλά είναι κάτι διαφορετικό, όπως 

µια διανοητική διαταραχή ή µια αποτυγχία να καταλάβει κάποιος το νόηµα των 

λέξεων ή της πρότασης που εκφέρουµε. Αναφέρει χαρακτηριστικά �Αν ο Moore 

επρόκειτο να διατυπώσει µια γνώµη αντίθετη στις  προτάσεις εκείνες τις οποίες 

δηλώνει ως βέβαιες, τότε όχι απλά δεν θα συµφωνούσαµε µαζί του αλλ� αντίθετα  θα 

τον θεωρούσαµε ως φρενοβλαβή��(ΠΒ 155). Οµοίως αν ο φίλος µου  φανταζόταν ότι 

έζησε παλιά για µεγάλο χρονικό διάστηµα σε ένα µέρος  που δεν είχε ζήσει στην 

πραγµατικότητα  δε θα το ονόµαζα αυτό λάθος, αλλά µάλλον µια διανοητική 

διαταραχή ίσως παροδική (ΠΒ 71). Aν κάνουµε  εσφαλµένες δηλώσεις, είναι αβέβαιο 

κατά πόσο µπορούµε να τις κατανοήσουµε. (ΠΒ 81). Εφόσον αποδεχόµαστε τις 

βασικές προτάσεις χωρίς αµφιβολία, τις θεωρούµε  ως απαραίτητες προϋπόθεσεις ή  

όρους της συµµετοχής µας στην καθηµερινή πρακτική της κοινότητάς µας. Όταν δεν 

τηρούνται αυτές οι προϋποθέσεις δεν µπορούµε να µιλάµε για λάθος αλλά για 

διανοητική διαταραχή, καθώς για να κάνει κάποιος  λάθος, πρέπει πρώτα να έχει 

µάθει να κρίνει σε συµφωνία µε το σύνολο των ανθρώπων (ΠΒ 156) . �Η αλήθεια των 

δηλώσεών µου είναι το κριτήριο της κατανόησής από µένα αυτών των δηλώσεων�� 

(ΠΒ 80). Η συµφωνία λοιπόν στη διατύπωση κρίσεων που στηρίζονται στις βασικές  

προτάσεις δε σηµαίνει  µόνο �οµοφωνία στις γνώµες αλλά στον τρόπο ζωής�. (ΦΕ 

241) 

Ο Wittgenstein φαίνεται να συµφωνεί µε τον Descartes όταν λέει ότι 

υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένα λάθος αποκλείεται λογικά, όµως δεν αποδέχεται την 

υπόθεση  ότι γι� αυτό το λόγο η κρίση κάποιου πρέπει να είναι αληθής αντικειµενικά. 

Επιµένει δηλαδή ότι υπό ορισµένες συνθήκες κάποιος δεν µπορεί να κάνει λάθος 

στην κρίση του αλλά αυτό δε σηµαίνει πως αυτή δεν µπορεί να είναι ψευδής (ΠΒ 

155). Ίσως  αυτή είναι µια παρατήρηση σχετικά µε την ειδική λογική γραµµατική της 

έννοιας του λάθους. [20] Όλοι κάνουµε λάθη για ποικίλα θέµατα: είναι δυνατό να 

νοµίζει κάποιος ότι οδηγεί βόρεια ενώ οδηγεί νότια, ότι είναι στην τάδε οδό  ενώ 

είναι σε κάποια άλλη. Αυτά θα µπορούσαν να είναι λάθη. Αλλά όπως λέει ο 
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Wittgenstein: �Όταν πιστεύω πως κάθοµαι στο δωµάτιό µου, ενώ αυτό δεν είναι έτσι, 

τότε δε θα πει κάνείς  ότι έχω κάνει λάθος��(ΠΒ 195) σε αυτήν την περίπτωση 

υπάρχει διαφορά και πρόκειται για κάτι πιο ουσιαστικό. 

Ο Wittgenstein θέτει σε αµφισβήτηση λοιπόν την άποψη του Descartes ο 

οποίος υποστήριξε ότι όταν οι κρίσεις µας είναι ελεύθερες από κάθε δυνατή 

αµφιβολία, τότε δεν µπορούµε να κάνουµε λάθος, ή να έχουµε εξαπατηθεί ή να 

είµαστε διανοητικά διαταραγµένοι·  ξέρουµε ότι η κρίση µας είναι αληθινή και είναι 

αληθινή. Αντίθετα   ο Wittgenstein διατυπώνει:  �∆εν είναι δυνατόν ν� αµφιβάλλω ότι 

δε βρέθηκα ποτέ στη στρατόσφαιρα. Σηµαίνει αυτό ότι  το γνωρίζω και ότι είναι 

γι�αυτό το λόγο αληθινό;� (ΠΒ 222). Σε αντίθεση λοιπόν µε τον Descartes και τον 

Moore, ο Wittgenstein φαίνεται να ισχυρίζεται ότι όταν κάποιος είναι απόλυτα 

βέβαιος για κάτι, όταν δεν µπορεί να αµφιβάλλει γι� αυτό, όταν δεν µπορεί να 

συλλάβει πως θα µπορούσε αυτό να είναι ψευδές, δε συνεπάγεται ότι συµβαίνει 

πράγµατι να είναι αληθές, αλλά είναι κάτι που ο τρόπος δράσης µας δείχνει ότι είναι 

σταθερό (ΠΒ 403,404). Η απόλυτη βεβαιότητα για κάτι είναι µια συµπεριφορά, µια 

στάση (stance) που διατηρούµε  απέναντι σε ποικίλα ζητήµατα, αλλά  αυτή η 

συµπεριφορά δεν περιέχει απαραίτητα και την αλήθεια. [21] 

Ο Wittgenstein αρνείται  δηλ. ότι υπάρχει µια καθορισµένη σχέση ανάµεσα 

στο να δηλώσουµε ότι γνωρίζουµε µια πρόταση ως αληθή  και στην αλήθεια αυτής 

της πρότασης. ∆εν είναι βέβαια τελείως χωρίς νόηµα να πούµε πως γνωρίζουµε ότι 

µια  βασική πρόταση είναι αληθής πρόταση. Όµως αυτός ο ισχυρισµός δεν αποτελεί 

αναγκαία προϋπόθεση ώστε αυτή η πρόταση να είναι αληθής. [22]  Καταλήγουµε 

λοιπόν στο συµπέρασµα ότι ο Μoore και ο Wittgenstein έχουν διαφορετική άποψη 

σχετικά µε το ερώτηµα αν µπορούµε να διατυπώσουµε ότι γνωρίζουµε τις βασικές 

προτάσεις ως αληθείς. Κατά  τον Wittgenstein αποτελεί  θεµελιώδες ��λάθος�� του 

Moore να υποστηρίζει ότι ��γνωρίζει�� τις βασικές προτάσεις ως αληθείς. (ΠΒ 521, 

αλλά και  6, 32, 84, 112, 136, 151, 178, 403, 407, 414, 417, 481). Το λάθος του 

συνίσταται στο γεγονός, ότι νοµίζει πως το  να υποστηρίξουµε ότι γνωρίζουµε έχει 

ουσιαστική σχέση µε το να γνωρίζουµε. Αλλά φυσικά είναι τελείως διαφορετικά το 

να πούµε ότι γνωρίζουµε και το να γνωρίζουµε· ασφαλώς γνωρίζουµε ακόµα κι όταν 

σε µερικά παραδείγµατα δε θα το λέγαµε. [23] Ο Wittgenstein τονίζει τελικά  ότι το 

να πούµε πως γνωρίζουµε ότι αυτές οι προτάσεις είναι αληθείς, σηµαίνει  ότι 

παρερµηνεύουµε το ρόλο τους στη ζωή µας και τις σκεφτόµαστε, όπως ο Moore ως 
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λογικές προτάσεις  παρά ως κάτι που ο τρόπος δράσης µας δείχνει ότι είναι σταθερό 

για µας (ΠΒ 110, 116, 136, 137, 151, 559). 

∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι οι βασικές προτάσεις είναι  εµπειρικές προτάσεις 

που δεν µπορούν όµως να είναι ψευδείς. ∆εν  µπορούµε να συλλάβουµε  ότι αυτές 

υπόκεινται σε λάθος. Ένα λάθος, όσον αφορά στις βασικές προτάσεις, αποκλείεται 

λογικά ή δεν έχει νόηµα. Όταν κάποιος σφάλλει σχετικά µε αυτές σηµαίνει ότι δεν 

είναι ικανός να συµµετάσχει στην καθηµερινή πρακτική ή θεωρείται διαταραγµένος. 

Η ιδέα όµως, ότι υπό κανονικές συνθήκες η έννοια του λάθους δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί στις βασικές προτάσεις δεν πρέπει να νοείται γνωσιολογικά· δεν είναι 

δηλαδή προτάσεις όσον αφορά στις οποίες κάποιος δεν µπορεί να κάνει λάθος µε µια 

αντικειµενική έννοια, �∆εν µπορώ να κάνω λάθος για αυτό. Αλλά αυτό δε σηµαίνει 

ότι εγώ είµαι αλάνθαστος σε αυτό� (ΠΒ 425). Ούτε επίσης αν πούµε ότι γνωρίζουµε 

ότι οι βασικές προτάσεις είναι αληθείς, σηµαίνει ότι είναι πράγµατι αληθείς γι' αυτό 

το λόγο, το να πούµε δηλ. ότι είναι αληθείς δεν αποτελεί κριτήριο της αλήθειάς τους. 
 
 
 

2.3.  Η χρήση του �Εγώ γνωρίζω� 
2.3.1.  Η αµφιβολία ως προϋπόθεση της γνώσης 

 
 
 
 
 

Η σχέση γνώσης και βεβαιότητας είναι σύνθετη και συχνά γίνεται σύγχυση 

µεταξύ τους· διατυπώνεται από πολλούς συγγραφείς ότι ο Α γνωρίζει ότι p είναι 

ισοδύναµο µε το να πει κάποιος ότι ο Α γνωρίζει ότι p µε βεβαιότητα- ο 

προβληµατισµός του Πλάτωνα είναι κοντά στο να προτείνει αυτήν την ισοδυναµία. 

Προσφέρει στους διαλόγους του µια γόνιµη διερεύνηση όσον αφορά τη γνώση και 

την παρουσιάζει σα µια πορεία από τα είδωλα προς τα �όντως όντα��. [24] Όταν 

συνειδητοποιήσουµε ότι αυτό που πιστεύουµε  έρχεται σε αντίθεση µε την 

πραγµατικότητα, τότε χάνουµε την εµπιστοσύνη σε αυτό που πιστεύουµε πως 

γνωρίζουµε· γεννιέται έτσι η αµφιβολία και η αίσθηση ότι υπάρχει κάτι που πρέπει να 

µάθουµε και επιθυµούµε να αναζητήσουµε. Όταν λοιπόν κάποιος ισχυρίζεται ότι 

ξέρει  και κατόπιν καταλάβει ότι κάνει λάθος, θα πρέπει να αποσύρει τον ισχυρισµό 

ότι γνωρίζει. Με αυτόν τον τρόπο συνδέεται η γνώση και η βεβαιότητα. Ο Descartes 
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και πολλοί άλλοι σύγχρονοι φιλόσοφοι χρησιµοποιούν αυτήν την έννοια του 

�γνωρίζω��. [25] Οµοίως ο Wittgenstein αναφέρει σε ένα χαρακτηριστικό του  

απόσπασµα: �Επειδή �γνωρίζω� φαίνεται να περιγράφει µια εµπράγµατη κατάσταση 

που εγγυάται ότι είναι γνωστή. Κάποιος πάντα ξεχνά την έκφραση �Νόµιζα ότι 

γνώριζα���. (ΠΒ12) 

Ας εξετάσουµε ορισµένα παραδείγµατα που δείχνουν πώς χρησιµοποιείται η 

φράση �Εγώ γνωρίζω�� στην καθηµερινή γλώσσα. Αυτή η χρήση παρουσιάζει µια 

ποικιλία, αλλά γενικά χρησιµοποιείται για να έρθει σε αντίθεση µε την αµφιβολία ή 

τη δυσπιστία κάποιου. Κάποιος θα µπορούσε να πει ότι ��Αµφιβάλλω γι� αυτό�� και 

��Το γνωρίζω��, ανήκουν στην ίδια γλωσσική οµάδα όπως �κάτω� και �πάνω�, �δεξιά� 

και �αριστερά�. Μερικές φορές χρησιµοποιείται για να καθυσηχάσει κάποιον, π.χ. 

�Μην ανησυχείς. Ξέρω ότι θα�ρθει�� ή κάποιος θα µπορούσε ίσως ακόµα να το πει 

για να καθησυχάσει τον ίδιο του τον εαυτό. Όταν κάποιος είναι αβέβαιος για κάτι 

µπορώ να τον διαβεβαιώσω �Ξέρω ότι είναι έτσι, επειδή��� και αποδεικνύω ότι είναι 

έτσι. Αν κάποιος µε έχει προειδοποιήσει ότι κάνει κρύο έξω, ενώ είµαι έτοιµος να 

βγω, η φράση �Εγώ ξέρω�� θα τον ενηµέρωνε ότι εγώ ήδη είµαι ενήµερος γι� αυτό. 

Αν δείξω σε κάποιον το αποτέλεσµα ενός υπολογισµού, π.χ. το κόστος ενός ταξιδιού 

και µε ρωτά αµφιβάλλοντας �Είσαι σίγουρος ότι είναι σωστό;�� και απαντώ �Ξέρω 

ότι είναι��, µπορεί να σηµαίνει ότι έλεγξα  προσεχτικά τους αριθµούς και το 

επιβεβαίωσα. Κάποιος µπορεί να πει �Το πιστεύεις; Το ξέρω!�� στην περίπτωση που 

ήταν µάρτυρας ενός ιδιαίτερου συµβάντος ενώ ένα άλλο άτοµο άκουσε ή διάβασε γι� 

αυτό. Με αυτό το σχόλιο κάποιος διώχνει την αβεβαιότητα σχετικά µε µια 

πληροφορία. Αυτά τα παραδείγµατα και πολλά άλλα επίσης, που θα µπορούσαν να 

δοθούν, διαφέρουν,  αλλά σε όλα  η φράση ��Εγώ γνωρίζω�� φαίνεται να 

χρησιµοποιείται σε αντίθεση µε κάποιου ή τη δική µας προηγούµενη, παρούσα ή εν 

δυνάµει δυσπιστία, αµφιβολία  ή ανασφαλή πίστη. [26] 

Ο Wittgenstein  πιστεύει ότι µια προϋπόθεση στην καθηµερινή χρήση των 

λέξεων �Εγώ γνωρίζω�� που δεν µπορεί να καλυφτεί στην περίπτωση των βασικών 

προτάσεων, σχετίζεται µε τη δυνατότητα  να θεωρούµε  τις προτάσεις µε το �Εγώ 

γνωρίζω�� ως υποθέσεις  που απαιτούν στήριξη και που µπορούν να αµφισβητηθούν. 

Αντίθετα από το σκεπτικό που αντιµετωπίζει τη σύλληψή µας για τον κόσµο ως µια 

υπόθεση µεταξύ πολλών, ο Wittgenstein επιχειρεί να µας πείσει ότι η άποψή που 

έχουµε για τον κόσµο και η οποία αποτυπώνεται στις βασικές προτάσεις δεν µπορεί 

να αντιµετωπιστεί ως υπόθεση και να αµφισβητηθεί, αλλά τη θεωρούµε ως 
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�..αυτονόητη αρχή της έρευνάς µας..��(ΠΒ 167). [27] Συνήθως υποθέσεις που 

υπόκεινται σε κάποιο βαθµό αµφιβολίας, είναι οι προτάσεις των οποίων η αλήθεια 

µπορεί να επαληθευτεί ή όχι εµπειρικά. Κάθε δήλωση που βεβαιώνει ή υπονοεί την 

ύπαρξη ενός φυσικού αντικειµένου θεωρείται ως υπόθεση, [28] π.χ. �Σε αυτήν την 

απόσταση απ� τον ήλιο υπάρχει ένας πλανήτης�� και �Εδώ είναι ένα χέρι��. Ο 

Wittgenstein όµως λέει  ότι η πρώτη είναι υπόθεση, αλλά η δεύτερη δεν µπορεί να 

θεωρηθεί υπόθεση (ΠΒ 52), επειδή ένα λάθος, καθώς περνάµε από τον πλανήτη στο 

χέρι  ως ένα σηµείο πάυει να είναι νοητό (ΠΒ 54) και  �Η αµφιβολία σταδιακά χάνει 

την έννοιά της�� (ΠΒ 56). Για να ενισχύσει αυτήν την άποψη ο Wittgenstein δείχνει 

την αναλογία µεταξύ αριθµητικών και  εµπειρικών προτάσεων. (Βλ. επίσης 1.2.3.)  Η 

πρόταση δηλαδή ��Εδώ είναι ένα χέρι�� µοιάζει µε την αριθµητική πρόταση π.χ. 2x2, 

και οι δύο αυτές προτάσεις θεωρούνται αναµφισβήτητες. Η αλήθεια λοιπόν 

ορισµένων προτάσεων γίνεται σταθερή και  η ιδέα ότι κάποιος ίσως κάνει λάθος 

γίνεται ασύλληπτη. 

Ο Wittgenstein διαπιστώνει ότι παρόλο που ο σκεπτικός λέει ότι αµφιβάλλει 

για τις βασικές προτάσεις, ή τις αντιµετωπίζει ως υποθέσεις που χρειάζεται να 

εγκαθιδρυθούν, λείπουν τελείως τα πρακτικά σηµάδια της αµφιβολίας του  (π.χ. κάθε 

φορά που ανοίγουµε την πόρτα δε σκεφτόµαστε αν το έδαφος µπρος στην πόρτα είναι 

γερό προτού πατήσουµε, ή αν τα πόδια µας θα µας στηρίξουν όταν σηκωθούµε από 

µια καρέκλα). Το γεγονός ότι δεν µπορούµε να πούµε ακόµη τί θα σήµαινε πρακτικώς 

να αµφιβάλουµε για την άποψή µας για τον κόσµο, φανερώνει την πλήρη 

ανικανότητά µας πραγµατικά να αποστασιοποιηθούµε από τις κρίσεις µε τις οποίες 

αυτή εκφράζεται. Η µη δυνατότητα της πρακτικής αµφιβολίας αποδεικνύει ότι  η 

δέσµευση που έχουµε προς  αυτές τις προτάσεις δε συλλαµβάνεται σωστά αν τις 

εκφέρουµε µε το �γνωρίζω ότι �� ή �πιστεύω ότι�. Λέµε �γνωρίζω ότι� ή �πιστεύω 

ότι�� σε περιπτώσεις όπου κατανοούµε τι σηµαίνει να αµφιβάλλουµε γι� αυτήν την 

πρόταση. Έτσι η αποτυχία της σκεπτικής αµφιβολίας δείχνει, ότι η πίστη µας προς τις 

βασικές προτάσεις, δε στηρίζεται σε µια διαθέσιµη απόδειξη. Αυτή η διαπίστωση του 

Wittgenstein βεβαίως δεν επιχειρεί όπως είδαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο να 

καταστήσει αληθείς τις βασικές προτάσεις, αλλά προσφέρει µια διαφορετική 

ερµηνεία της βεβαιότητας που χαρακτηρίζει τη σχέση µας µε την εικόνα που έχουµε  

για τον κόσµο. [29] 

Στις βασικές προτάσεις λοιπόν η αµφιβολία δεν έχει νόηµα, ενώ αντίθετα η 

φράση ��εγώ γνωρίζω�� προϋποθέτει την αµφιβολία. Όταν ο Descartes 
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αντιλαµβάνεται ότι δεν έχει νόηµα να αµφιβάλλει για την ύπαρξή του, προχωρεί στη 

βεβαίωση: �Γνωρίζω ότι υπάρχω��. Υπέθεσε δηλαδή ότι αν υπήρχε κάτι για το οποίο 

θα ήταν χωρίς νόηµα να αµφιβάλλει, τότε αυτό ήταν κάτι που το γνώριζε. Ο 

Wittgenstein πιστεύει ότι ο Moore έχει παραπλανηθεί µε παρόµοιο τρόπο, όταν 

βεβαιώνει πως γνωρίζει ότι αυτό είναι ένα χέρι, ότι αυτό είναι ένα ανθρώπινο ον, ότι 

το σώµα του υπήρχε διαρκώς από τη γέννησή του κτλ. και ότι στην ουσία ήθελε να 

πει ότι το να αµφιβάλλει κάποιος  γι� αυτές τις προτάσεις δεν έχει νόηµα. Έτσι ο 

Moore  θα έπρεπε να αντιληφτεί όχι µόνο το ότι το να είναι αβέβαιο αν αυτό είναι ένα 

χέρι, αν είναι ανθρώπινο ον κ.τ.λ. δε νοείται, αλλά επίσης ότι δε θα µπορούσε να πει 

ότι γνωρίζει  ότι αυτό είναι ένα χέρι ή αυτό είναι ανθρώπινο ον. Σύµφωνα λοιπόν µε 

τον Wittgenstein η έκφραση της αµφιβολίας σχετικά µε µια βασική πρόταση για 

παράδειγµα �∆εν γνωρίζω αν είµαι ένα ανθρώπινο ον�� δεν έχει νόηµα, καθώς και η 

αντίθετη βεβαίωση ��Γνωρίζω ότι είµαι ένα ανθρώπινο ον�� επίσης στερείται  

νοήµατος. (ΠΒ 58).  

 

 

 

2.3.2. Η αµφιβολία υπάρχει εντός του γλωσσικού παιχνιδιού 

 

 

Ο Wittgenstein απορρίπτει τον ισχυρισµό �Εγώ γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα 

χέρι�� επειδή δεν είναι µέσα σε ένα γλωσσικό παιχνίδι και δε φαίνεται να υπάρχει 

κάποιος σκοπός στην χρήση του Moore, όπως ακριβώς απορρίπτει την πρόταση 

�Τώρα κάθοµαι σε µια καρέκλα�, όταν λέγεται χωρίς ειδικό λόγο, όταν δηλαδή δεν 

υπάρχει ανάγκη να λεχθεί. Μια τέτοια πρόταση δεν έχει νόηµα ή σκοπό και φαίνεται 

�αδικαιολόγητη και υπερφίαλη�. (ΠΒ 553). ∆εν χρησιµοποιείται όπως σε άλλες 

περιπτώσεις µε σκοπό να εφησυχάσει κάποιον, να δείξει την εµπιστοσύνη κάποιου, ή 

να εκφράσει τη βεβαιότητα του. Άλλος ένας λόγος για την απόρριψη από τον 

Wittgenstein, της χρήσης από τον Moore του �εγώ γνωρίζω�, είναι ότι οι περιστάσεις 

στις οποίες αυτή η φράση  χρησιµοποιείται είναι ακατάλληλες κατά τον ίδιο τρόπο 

όπως η χρήση των λέξεων �Το όνοµά µου είναι L W��, �Κάτω αυτός�� (ΠΒ 350), 

�Καληµέρα Σας�� (ΠΒ 464) ή �Είµαι εδώ�� (ΠΒ 348), τα οποία όταν προφερθούν 

ξαφνικά στη µέση µιας συζήτησης µε φίλους θα ήταν ακατάλληλα.  Μπορώ βέβαια 

να τα χρησιµοποιήσω όταν η κατάλληλη περίπτωση παρουσιαστεί. Εφόσον καµιά 
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αληθινή αµφιβολία ότι ο Moore γνωρίζει ότι �p�� δεν έχει εγερθεί, αφού δεν 

αναγγέλλει µια ανακάλυψη ή ένα συµπέρασµα ούτε πληροφορεί το κοινό του για 

κάποια δική του προσωπική γνώση, οι περιστάσεις είναι εσφαλµένες και δεν είναι 

σωστή η χρήση της φράσης  (ΠΒ 10, 372, 550, 554, 564, 576). Έξω λοιπόν από ένα 

κατάλληλο πλαίσιο αναφοράς λόγου το να πεις ��Εγώ γνωρίζω�� για µια βασική 

πρόταση δεν είναι µόνο περιττό ή επιπόλαιο αλλά χωρίς σηµασία (ΠΒ 461,  ΠΒ 464, 

350,469).  

Έτσι λοιπόν η αµφιβολία για τις βασικές προτάσεις που εκφράζει ο  

σκεπτικιστής είναι ριζική, καθώς βρίσκεται εκτός του πλαισίου ενός γλωσσικού 

παιχνιδιού· αυτοαναιρείται αφού είναι τόσο ριζική που θέτει σε αµφισβήτηση το 

νοήµα των λέξεων που χρησιµοποιούνται για να την εκφράσουν. [30] �Αν δεν είσαι 

βέβαιος για το γεγονός, δεν θα µπορείς να είσαι βέβαιος ούτε και για το νόηµα των 

λέξεών σου�� (ΠΒ 114). Εάν δεν είµαι βέβαιος ότι αυτό είναι το χέρι µου, αυτό 

σηµαίνει ότι αµφιβάλλω σχετικά µε το νόηµα αυτής της λέξης (ΠΒ 456). Ο 

Wittgenstein ισχυρίζεται ότι όχι µόνο η έκφραση της αµφιβολίας προϋποθέτει ότι το 

γλωσσικό παιχνίδι εντός του οποίου εκφράζεται δεν  αµφισβητείται, αλλά και  �ότι η 

βεβαιότητα εδράζεται µέσα στη φύση του ίδιου του γλωσσικού παιχνιδιού.� (ΠΒ 

457). Κάποιος που ρωτά: �Με ποιο δικαίωµα δεν αµφιβάλλω για την ύπαρξη των 

χεριών µου;�� παραβλέπει το γλωσσικό παιχνίδι και το γεγονός ότι µόνο µέσα σε ένα 

γλωσσικό παιχνίδι λειτουργεί η αµφιβολία. Άρα µια αµφιβολία για την ύπαρξη 

λειτουργεί µόνο εναντίον του υπόβαθρου ενός γλωσσικού παιχνιδιού και σε αυτήν 

την περίπτωση έχουµε ένα ακατάλληλο παιχνίδι (ΠΒ 24). 

 Αρκετές φορές η φράση �Εγώ γνωρίζω�..�� συνδυάζεται στην καθηµερινή 

γλώσσα µε προτάσεις του κοινού νου σε ασυνήθιστες περιστάσεις, π.χ. �Βλέπουµε 

κάτι στην οµίχλη κι' ένας από µας το νοµίζει άνθρωπο, ενώ ο άλλος λέει �Γνωρίζω ότι 

είναι ένα δέντρο�� (ΠΒ  349, επίσης ΠΒ 23, 258, 262, 347, 387, 412, 433, 526, 596, 

622). Άλλοτε χρησιµοποιούµε το �εγώ γνωρίζω� όπως η φράση �Γνωρίζω ότι 

πονάω��, ως �παρεξηγηµένη� έκφραση µιας γραµµατικής πρότασης, [31] καθώς �δεν 

υπάρχει κανενός είδους αµφιβολία σε αυτήν την περίπτωση�� και ούτε το �δε ξέρω� 

ούτε το �γνωρίζω� έχουν καµιά σηµασία (ΠΒ 58). Επίσης το χρησιµοποιούµε ως 

άµεση έκφραση δηλ. ως ό,τι ο Wittgenstein τεχνικά ονοµάζει εκφώνηµα (Ausserung) 

π.χ. �Και βέβαια ξέρω πως αυτό είναι προσόψιο� (ΠΒ 510) ή ως µια µορφή 

γλωσσικής έκφρασης, π.χ. �Αντί για το �γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα δέντρο� µπορώ 

να πω �Αυτό είναι ένα δέντρο� ή �Μπορώ να πω ότι αυτό είναι ένα δέντρο�� (ΠΒ 585-
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6). Κατά τον ίδιο τρόπο το �Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα χέρι�� µπορεί να σηµαίνει ότι 

µπορώ να κάνω δηλώσεις όπως �Έχω πόνο σε αυτό το χέρι�� ή �Αυτό το χέρι είναι 

ασθενέστερο από το άλλο��· γλωσσικά παιχνίδια δηλαδή στα οποία δεν υπάρχει 

αµφιβολία όσον αφορά στην ύπαρξη του χεριού (ΠΒ 371). Αλλά ο Wittgenstein θα 

προτιµούσε να κρατήσει τη φράση  �Εγώ γνωρίζω�� για τις περιπτώσεις στις οποίες 

χρησιµοποιείται στην  κανονική γλωσσική επικοινωνία (ΠΒ 260).  

Κατά τον Wittgenstein το πλαίσιο αναφοράς λόγου παίζει ουσιαστικό ρόλο 

στον καθορισµό του νοήµατος µιας λέξης. Για να καταλάβουµε µια έννοια πρέπει 

πρώτα να περιγράψουµε το περιβάλλον µέσα στο οποίο χρησιµοποιείται. Το να 

καταλαβαίνουµε, να µιλάµε και να πράττουµε σηµαίνει να είµαστε ικανοί να 

συµµετέχουµε στις δραστηριότητες των γλωσσικών παιχνιδιών. Συµµετέχοντας στα 

γλωσσικά παιχνίδια µυούµαστε και στο νόηµα των εκφράσεων το οποίο καθίσταται 

σαφές σε όλους µας. Μόνο εντός του πλαισίου του γλωσσικού παιχνιδιού λοιπόν 

µπορούν να υπάρξουν οι αµφιβολίες µε νόηµα, να τεθούν ερωτήσεις και να δοθούν 

απαντήσεις. Το πρόβληµα του σκεπτικού είναι ότι ρωτά και ψάχνει για απαντήσεις 

έξω από το πλαίσιο ενός ιδιαίτερου γλωσσικού παιχνιδιού.  

Η σκεπτική αµφιβολία λοιπόν που θέτει σε αµφισβήτηση τις θεµελιώδεις 

προτάσεις αναιρείται καθώς δεν εντάσσεται στο πλαίσιο του γλωσσικού παιχνιδιού. 

Η αµφιβολία περί του αν εγώ γνωρίζω ότι αυτό είναι το χέρι µου δεν έχει σκοπό και 

δεν χρησιµοποιείται σε κατάλληλες περιστάσεις. Άρα µια τέτοια πρόταση δεν έχει 

νόηµα να αµφισβητηθεί. 

 

 

2.3.3.  Η φιλοσοφική χρήση του �Εγώ γνωρίζω�  

 

 

Όπως είδαµε η φράση ��Εγώ γνωρίζω�� χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις όπου 

η αµφιβολία έχει νόηµα. Άρα δεν είναι δυνατό να συνδυαστεί µε τις βασικές 

προτάσεις αφού δεν υπάρχει πραγµατική ή δυνατή αµφιβολία προς την οποία 

αντιτίθεται η φράση �εγώ γνωρίζω�. Ο Norman Malcolm, σχολιάζει την χρήση του 

�εγώ γνωρίζω� και παρατηρεί ότι εάν κάποιος είναι ενήµερος γι� αυτό κι ακόµα θέλει 

να πει ��Εγώ γνωρίζω�� (�Εγώ γνωρίζω ότι υπάρχω��, �Γνωρίζω ότι είµαι ανθρώπινο 

ον��), τότε ίσως σηµαίνει ότι προσπαθεί να κάνει ένα εννοιολογικό, φιλοσοφικό 

σχόλιο, και ότι θέλει να πει πως σε αυτήν την περίπτωση η αµφιβολία αποκλείεται. 
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[32] Αλλά για να εκφράσει αυτήν την εννοιολογική παρατήρηση προκαλείται 

σύγχυση, γιατί χρησιµοποιεί τη φράση  �Εγώ γνωρίζω� για να πει ότι �Εγώ γνωρίζω� 

δεν µπορεί να ειπωθεί. Ο Malcolm προτείνει δηλαδή µια �φιλοσοφική χρήση�� του 

��Εγώ γνωρίζω��.  

Ο Wittgenstein πράγµατι µπορεί να αναγνωρίζει ότι είχε νόηµα για το Moore 

να πει �Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα δένδρο��, εάν εννοούσε κάτι εντελώς διαφορετικό 

µε αυτό που έλεγε, δηλαδή αν η χρήση δεν ήταν φιλοσοφική. (ΠΒ 387) Τονίζει 

δηλαδή τη διαφορά που υπάρχει ανάµεσα σε µια ευκαιριακή παρατήρηση �Γνωρίζω 

ότι αυτό είναι ένα ..�� που εκφέρεται στην καθηµερινή ζωή και της ίδιας φράσης όταν 

λέγεται από ένα φιλόσοφο. (ΠΒ 406) Ο Malcolm προτείνει ότι ο Wittgenstein κάνει 

µια φιλοσοφική επισήµανση µε τη φράση  ��Εγώ γνωρίζω��. Όµως  το κύριο µέληµά 

του  Wittgenstein είναι να επισηµάνει ότι ακόµα κι αν υπάρχει δυνατότητα να 

αµφιβάλλουµε για το αν γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα δέντρο, µια αµφιβολία γι� αυτό 

θα ήταν ακατανόητη. Έτσι λοιπόν όταν ο Wittgenstein παρατηρεί ότι οι φιλόσοφοι 

λένε �Εµείς ξέρουµε κάτι ακριβώς όπου δεν υπάρχει αµφιβολία��, σαφώς δεν εννοεί 

ότι οι φιλόσοφοι το λένε αυτό απλώς όταν κανείς στην πραγµατικότητα δεν έχει 

αµφιβολία, αλλά µάλλον το λένε στις περιπτώσεις όπου µια έκφραση αµφιβολίας θα 

ήταν χωρίς νόηµα. Και όπως είδαµε µια αµφιβολία δεν έχει νόηµα όταν είναι εκτός 

γλωσσικού παιχνιδιού.  

Μετά από την διαπίστωση ότι ένας γνωστικός ισχυρισµός δεν υφίσταται, σε 

περίπτωση όπου µια αµφιβολία γι� αυτή τη γνώση  δε θα είχε νόηµα, προκαλείται 

σύγχυση καθώς παρατηρούµε τον ίδιο τον Wittgenstein µερικές φορές να 

χρησιµοποιεί το ��γνωρίζω�� ακριβώς σε τέτοιες περιπτώσεις, π.χ. �Γνωρίζω ότι η γη 

υπήρξε πολύ καιρό πριν από τη γέννησή µου, αλλά επίσης ότι είναι ένα µεγάλο 

σώµα,���, κ.τ.λ. (ΠΒ 288).  Με έκπληξη παρατηρούµε ορισµένα αποσπάσµατα στα 

οποία ο Wittgenstein φαίνεται να συµφωνεί ότι ο Moore γνωρίζει τις βασικές 

προτάσεις. [33] Η χρήση από τον Wittgenstein των ίδιων ή παρόµοιων 

παραδειγµάτων µε αυτά του Moore αποτέλεσε σηµείο κριτικής από πολλούς 

σχολιαστές. Σύµφωνα µε την κριτική που έχει δεχτεί λοιπόν ο Wittgenstein, κυρίως 

από τον Alan White, ο ίδιος ο Wittgenstein φαίνεται µερικές φορές να παραδέχεται 

ότι γνωρίζουµε πολλά από αυτά που αποδεχόµαστε χωρίς να σκεφτόµαστε όταν 

πράττουµε ή χωρίς να τα λέµε στους εαυτούς µας (ΠΒ 7, 395-99, 423, 431, 531, 532, 

553, 568, 575).  Ορισµένες φορές επίσης  και κυρίως στα τελευταία µέρη του Περί 
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της Βεβαιότητας φαίνεται να µας επιτρέπει  να πούµε, όπως κάνει ο Moore, ότι 

γνωρίζουµε αυτά που είναι αποδεκτά χωρίς αιτιολόγηση. [34] 

 Μολοταύτα στις παρατηρήσεις του ο Wittgenstein, π.χ. όταν διατυπώνει  ότι 

ο �Moore έχει κάθε δίκαίωµα να πει ότι ξέρει πως υπάρχει εκεί πέρα µπροστά του ένα 

δέντρο. Φυσικά µπορεί να έκανε λάθος.�� (ΠΒ 520 επίσης ΠΒ 532), δε σταµατά εκεί 

αλλά συνεχίζει λέγοντας ότι αν κάνει λάθος ή όχι σε αυτό, δεν έχει φιλοσοφική 

σηµασία και δεν µπορεί να βοηθήσει στο επιχείρηµα του Moore εναντίον του 

σκεπτικού. Eπειδή αν είναι κάτι για το οποίο µπορεί να έχει γνώση, το να λέει ότι το 

γνωρίζει δεν αποδεικνύει ότι το γνωρίζει, δεν αποδεικνύει απολύτως τίποτα (ΠΒ 487-

9). Από την άλλη, αν η φράση ��Εγώ γνωρίζω�� χρησιµοποιείται σε ένα πλαίσιο 

αναφοράς στο οποίο δεν έχει νόηµα, τότε ο Moore έχει περιπέσει στο ίδιο σφάλµα 

όπως ο σκεπτικός που αµφιβάλλει εκεί όπου η αµφιβολία είναι χωρίς νόηµα. Υπάρχει 

λοιπόν  µια ουσιαστική διαφορά ανάµεσά τους· ο Moore ισχυρίζεται ότι γνωρίζει τις 

βασικές προτάσεις ενώ ο Wittgenstein δεν επιµένει, όπως κάνει ο Moore ότι τις ξέρει  

καθώς συνεχίζει και λέει στην ίδια παρατήρηση: �Και γνωρίζω όλα αυτά· το 

πιστεύω��(ΠΒ 288, επίσης ΠΒ 234). Ο Wittgenstein δεν αναφέρει βέβαια, τις λέξεις  

��Εγώ πιστεύω�� ως µια καλύτερη επιλογή από τη λέξη �γνωρίζω�, ούτε άλλες �είµαι 

βέβαιος γι� αυτό� ή �είµαι πεπεισµένος γι� αυτό� ή �υποθέτω� καθώς σε αυτές τις 

εκφράσεις  υπάρχει η πιθανότητα του λάθους (ΠΒ 21). �Κάποιος µπορεί να πει:  �το 

πιστεύει�, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι πιστεύω και γνωρίζω είναι διαφορετικές ψυχικές 

καταστάσεις: η ψυχική κατάσταση της πεποίθησης θα µπορούσε να είναι η ίδια είτε 

αυτή είναι γνώση είτε εσφαλµένη πίστη (ΠΒ 42, 308). Υπάρχει τελικά έλλειψη 

κατάλληλου λεξιλογίου και γι� αυτό προτείνει να χρησιµοποιηθεί η µεταφορά  �Αυτό 

είναι σταθερό για µένα�� (ΠΒ 116, 288). Αυτό που θέλει να τονίσει  είναι ότι µια 

αµφιβολία όπως π.χ. αν η γη υπάρχει, δεν έχει γι' αυτόν κανένα νόηµα. 

Είναι γεγονός λοιπόν  ότι προκαλείται µια σύγχυση στο έργο του  εξαιτίας της 

ανυπαρξίας κατάλληλου λεξιλογίου. ∆εν υπάρχουν άλλες λέξεις που θα µπορούσαν 

να χρησιµοποιηθούν αντί της φράσης �Εγώ γνωρίζω�  στις βασικές προτάσεις. Έτσι 

χρησιµοποιείται το ��Εγώ γνωρίζω�� στα παραδείγµατά του  για να επισηµανθεί ότι 

δεν µπορεί να ειπωθεί αυτή  φράση στην περίπτωση των βασικών προτάσεων. Ούτε 

��Εγώ γνωρίζω��, λοιπόν ούτε ��Εγώ πιστεύω�� είναι κατάλληλες εκφράσεις για να 

δηλώσουν τις βασικές προτάσεις. Όταν λέει ότι αυτός ��γνωρίζει�� ή ��πιστεύει�� ότι η 

γη υπήρχε πολύ πριν τη γέννησή του, προσπαθεί να δείξει ότι το να αµφιβάλλεις γι� 

αυτό θα ήταν καταστροφικό για τη σκέψη του και δε θα µπορούσε να καταλάβει ποια  
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απόδειξη να φέρει, αν είχε αµφιβολία σχετικά µε την ηλικία της γης. · �Αν εγώ ήθελα 

να αµφιβάλλω για την ύπαρξη της γης πολύ καιρό πριν απ� τη γέννησή µου, θα  

έπρεπε ν� αµφιβάλλω για όλα όσα είναι σταθερά για µένα� (ΠΒ 234). 

Ο Wittgenstein παραδέχεται ότι σε ασυνήθιστες περιστάσεις, σε ασυνήθιστα 

γλωσσικά παιχνίδια,  οι βασικές προτάσεις µπορούν να έχουν µια χρήση σε 

γνωσιολογικό πλαίσιο, αλλά αυτή δεν αποτελεί επιχείρηµα εναντίον του σκεπτικού. 

(π.χ. είναι άχρηστο ο Moore να διαβεβαιώσει το σκεπτικό ότι ξέρει ότι έχει δυο χέρια, 

ΠΒ 23,  βλ. επίσης  ΠΒ 347, 520, 521). Σε καµιά περίπτωση αυτή η  χρήση  του �Εγώ 

γνωρίζω ότι p�� δεν µπορεί να παρέχει απάντηση στο σκεπτικό.[35]  Ο Wittgenstein 

µηχανεύεται ποικίλες καταστάσεις για την χρήση των προτάσεων του κοινού νου· θα 

µπορούσε να πει ο Moore �Γνωρίζω ότι πάντα ήµουν κοντά στην επιφάνεια της γης�� 

(σε µια φυλή που νοµίζει ότι αυτός έχει έρθει από το φεγγάρι) (ΠΒ 264) ή µπορώ να 

πω �Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα δέντρο�� όταν θέλω να εξετάσω αν βλέπω καλά. (ΠΒ 

349). Λέει ότι δεν µπορεί να βρει µια κατάσταση για το �Γνωρίζω ότι είµαι 

ανθρώπινο ον�� αλλά ακόµα και σ� αυτό ίσως δοθεί ένα νόηµα. (ΠΒ 622). Ο  

Wittgenstein δε θέλει δηλαδή να ισχυριστεί ότι οι προτάσεις �Αυτό είναι ένα χέρι�� 

και �Εγώ γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα χέρι�� ή γνωστικοί ισχυρισµοί (υπαινικτικοί ή 

ρητοί) που περιλαµβάνουν προτάσεις του κοινού νου γενικά, είναι χωρίς νόηµα και  

ότι τέτοιοι ισχυρισµοί δε  θα µπορούσαν ποτέ να έχουν νόµιµη χρήση εντός του 

καθηµερινού µας γλωσσικού παιχνιδιού. [36] Μάλλον �για κάθεµιά από αυτές τις 

προτάσεις µπορεί να φανταστεί περιστάσεις που την εντάσσουν σε ένα από τα 

γλωσσικά µας παιχνίδια��(ΠΒ 622). Ορισµένες περιστάσεις είναι φανταστικές, 

πρόκειται για ανήκουστα συµβάντα που για να συµβούν θα πρέπει να αλλάξει ριζικά 

όλο το σύστηµα των πεποιθήσεών µας. Για να ειπωθεί λοιπόν  η φράση �εγώ γνωρίζω 

ότι είµαι άνθρωπος� θα πρέπει να σκεφτούµε το κατάλληλο γλωσσικό παιχνίδι. �  

∆ιαπιστώνουµε ότι οι θεµελιώδεις προτάσεις οι οποίες γίνονται αποδεκτές  

χωρίς αµφιβολία και σχετικά µε τις οποίες το λάθος είναι ασύλληπτο, ισχύουν στις 

κανονικές συνθήκες της ανθρώπινης ζωής και του καθηµερινού κόσµου. Όταν ο 

Moore δηλώνει �Γνωρίζω ότι αυτό είναι ένα δέντρο��, ο Wittgenstein θέλει να 

απαντήσει �∆ε γνωρίζει τίποτε��, αλλά δε θα έδινε αυτήν την απάντηση σε κάποιον 

που έκανε την ίδια πρόταση χωρίς �φιλοσοφική πρόθεση��(ΠΒ 407). Η βεβαιότητα 

δηλαδή του Moore δεν αναφέρεται στην καθηµερινή ζωή αλλά είναι µια απόλυτη 

βεβαιότητα.  Όταν ένας φιλόσοφος πει �Γνωρίζω ότι τώρα κάθοµαι σε µια καρέκλα�� 

φαίνεται αδικαιολόγητο στον Wittgenstein, αλλά δικαιολογηµένο όταν η ίδια δήλωση 
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γίνεται µέσα στο κατάλληλο περιβάλλον της καθηµερινής ζωής (ΠΒ 553) και έχει µια 

περιορισµένη εφαρµογή. Το γεγονός λοιπόν ότι καταλαβαίνουµε τους γνωστικούς 

ισχυρισµούς του Moore, δεν είναι επειδή δεχόµαστε  µια φιλοσοφική χρήση αλλά 

επειδή µπορούµε να φανταστούµε αυτές τις ίδιες προτάσεις να χρησιµοποιούνται σε 

περιστάσεις που επιτρέπουν τη βεβαίωσή τους  (π.χ. ΠΒ 10).  

 

 

2.4. Συµπεράσµατα 
 
 

 

Κάθε γνωστικός ισχυρισµός προϋποθέτει τη δυνατότητα της  απόδειξής του 

και υπονοεί ότι η έννοια του λάθους αλλά και της αµφιβολίας έχουν νόηµα. 

∆ιαπιστώνουµε τελικά ότι δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί η φράση ��Εγώ γνωρίζω�� 

στην περίπτωση των βασικών προτάσεων καθώς δεν πληρούνται οι παραπάνω 

προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν σε κάθε γνωστικό ισχυρισµό. Οι βασικές 

προτάσεις εκφράζουν την πρωταρχική βεβαιότητα που διακρίνεται έτσι από τη 

γνώση. Η µόνη χρήση που µπορεί να έχουν οι βασικές προτάσεις µέσα σε 

γνωσιολογικό πλαίσιο είναι στην περίπτωση των φανταστικών ή ανήκουστων 

συµβάντων,  που είναι απίθανο δηλαδή να συµβούν και συνεπάγεται τη συνολική 

αλλαγή του συστήµατός των πεποιθήσεών µας. ∆ε θα µπορούσαµε όµως να πούµε ότι 

ο Wittgenstein αποδέχεται τη φιλοσοφική χρήση των βασικών προτάσεων. Το 

διατυπώνει άλλωστε ξεκαθαρά �Αλλ' είτε κάνεις λάθος είτε όχι δεν έχει φιλοσοφική 

σηµασία.� ( ΠΒ 347),  µόνο όταν σκεφτούµε την καθηµερινή χρήση µιας πρότασης 

και όχι τη φιλοσοφική,  το νόηµα της αποσαφηνίζεται (ΠΒ 520). 

Η δυσκολία  να επεκταθούν οι έννοιες της αιτιολόγησης, της αµφιβολίας και 

του λάθους στις βασικές προτάσεις αποκαλύπτει  ότι η σχέση µας προς αυτές δεν 

είναι επιστηµική. Ένα από τα συνεχή θέµατά του  Περί της Βεβαιότητας, είναι ότι ο 

Μoore συγχέει τις έννοιες της γνώσης και της βεβαιότητας ενώ στην ουσία 

διακρίνονται· είναι δυνατό να αιτιολογούµε ό,τι γνωρίζουµε αλλά όχι αυτό για το 

οποίο  είµαστε βέβαιοι. Ό,τι γνωρίζουµε υπόκειται σε έλεγχο, επαλήθευση και πρέπει 

να νοείται η έκφραση αµφιβολίας γι'αυτό, αλλά δεν µπορούµε να αµφιβάλλουµε για  

αυτό που είµαστε βέβαιοι. ∆εν είναι ωστόσο θέµα ορολογίας·  δε σηµαίνει δηλαδή ότι 

ποτέ δεν µπορούµε να πούµε ��Γνωρίζω ότι�� όταν εννοούµε ��Είµαι βέβαιος��. ∆εν 
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πρέπει όµως να αφήσουµε φιλοσοφικές συνήθειες που τυχόν έχουµε να µας 

τυφλώσουν και να χρησιµοποιήσουµε τη φράση ��Εγώ γνωρίζω�� σε περιπτώσεις 

όπου η αµφιβολία και το λάθος δε νοούνται, δηλαδή σε περιπτώσεις όπου δεν χωρά η 

συνηθισµένη έννοια της γνώσης. Θα µπορούσαµε ίσως να πούµε ότι οι προτάσεις που 

αναφέρονται σε γνωστικούς ισχυρισµούς  ανήκουν στο γλωσσικό παιχνίδι ενώ η 

βεβαιότητα θεµελιώνει το γλωσσικό παιχνίδι και είναι µια συνθήκη, ένας όρος της 

δυνατότητάς του. Είναι εµφανές ότι ο Wittgenstein δε θέλει να περιορίσει την 

ανάλυσή του στο προτασιακό επίπεδο αλλά διερευνά το διαφορετικό ρόλο που έχουν 

οι έννοιες της γνώσης και της βεβαιότητας για να φέρει στο φως ένα βαθύτερο είδος 

δέσµευσής µας προς τις βασικές προτάσεις µέσα στην ανθρώπινη πρακτική. Αυτή η 

εξάρτηση µας από τις βασικές προτάσεις θα αποτελέσει αντικείµενο έρευνας του 

δεύτερου µέρους αυτής της εργασίας. 
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3. ∆ράση και Βεβαιότητα 

3.1. ∆ράση 
       3.1.1. Οι βασικές προτάσεις ως κανόνες 

 

Όπως είδαµε στο πρώτο µέρος, οι βασικές προτάσεις δε θεµελιώνονται. Είναι 

αθεµελίωτες µε την έννοια ότι ορίζουν για µας αυτά που είναι θεµέλια για τις κρίσεις 

µας· ο Wittgenstein µιλά γι� αυτές ως �κανόνες��(ΠΒ 494) και �πρότυπα 

περιγραφής��(ΠΒ 167, 321), χωρίς όµως να τις θεωρεί συµβατικούς κανόνες. Οι 

βασικές προτάσεις είναι αθεµελίωτες, όχι επειδή �δεν µπορούµε να εξετάσουµε τα 

πάντα�� και γι� αυτό πρέπει  να µείνουµε ευχαριστηµένοι µε κάποια παραδοχή  (ΠΒ 

343), αλλά επειδή η έρευνά µας εξαρτάται από κάποιες προτάσεις οι οποίες 

εξαιρούνται από την αµφιβολία, όπως οι µεντεσέδες µιας πόρτας πρέπει να είναι 

σταθεροί ώστε να µπορέσω να την ανοίξω· �είναι ούτως ειπείν όπως οι µεντεσέδες 

γύρω από τις οποίες κινούνται� (ΠΒ 341). [37] Έτσι καθώς γράφει ότι �ο ρόλος τους 

είναι όπως αυτός των κανόνων ενός παιχνιδιού��, κάποιος θα µπορούσε να ισχυριστεί 

ότι ο Wittgenstein τις θεωρεί κανόνες που ορίζουν έννοιες όπως δηλαδή οι κανόνες 

π.χ. του ποδοσφαίρου ορίζουν κάποιες έννοιες (γκολ, φάουλ κτλ). Ό,τι δηλαδή 

συµβαίνει ή αποτελεί εµπειρία εντός του ποδοσφαίρου αλλά και ό,τι θεωρούµε ως 

εξήγηση συλλαµβάνεται µε τους όρους αυτών των εννοιών. Κατ' αυτόν τον τρόπο το 

παιχνίδι προϋποθέτει τους κανόνες του. Ενώ λοιπόν οι κανόνες ενός  παιχνιδιού 

(όπως του ποδοσφαίρου) είναι αυθαίρετοι, αφού  κάποιος έχει αποφασίσει ότι θα 

είναι αυτοί οι συγκεκριµένοι, οι θεµελιώδεις προτάσεις  δεν περιγράφουν πώς 

κάποιος έχει αποφασίσει να δει τον κόσµο, αλλά απλώς ποια είναι η εικόνα που 

έχουµε γι� αυτόν (ΠΒ 209). [38] Άρα δεν αποτελούν αυθαίρετες προτάσεις που 

συµβατικά δεχόµαστε και που είναι έξω από τον τρόπο που ζούµε, αλλά µε τον τρόπο 

που πράττουµε και κρίνουµε δείχνουµε ότι τις θεωρούµε ως δεδοµένες· είναι αυτές 

που �χαρακτηρίζουν την ουσία  της κρίσης�� µας (ΠΒ 149). ∆εν υπάρχει λοιπόν 

τίποτα που να µας κάνει να τις αµφισβητήσουµε ή να τις υποστηρίξουµε µε λόγους 

και αποδείξεις καθώς χαρακτηρίζουν τον τρόπο που κρίνουµε.  

 Είδαµε επίσης στο πρώτο µέρος ότι οι βασικές προτάσεις εξαιρούνται από την 

αµφιβολία. Οι βασικές προτάσεις �σχηµατίζουν το θεµέλιο κάθε λειτουργίας µε τη 

σκέψη  (γλώσσα)�� (ΠΒ 401)  και  είναι αναµφισβήτητες µε την έννοια ότι �θα ήταν 
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δύσκολο να φανταστεί κανείς γιατί κάποιος θα πίστευε το αντίθετο�� από αυτές (ΠΒ 

93). Το να αρνούµαστε να τις αµφισβητήσουµε αποτελεί σηµαντικό στοιχείο του 

τρόπου που ζούµε και δρούµε· αποτελούν µέρος αυτού που καθορίζει µια µορφή 

ζωής. Είναι  προτάσεις προς τις οποίες όλοι έχουµε µια στάση εµπιστοσύνης και 

διαµορφώνουν µέρος �της σκαλωσιάς των σκέψεών µας�� (ΠΒ 211). ∆ε µαθαίνουµε 

πως να διατυπώνουµε κρίσεις µαθαίνοντας κανόνες, αλλά  διδασκόµαστε κρίσεις και 

τη σχέση τους µε άλλες κρίσεις (ΠΒ 140).  Οι κανόνες δεν εξηγούν πλήρως µια 

πρακτική, χρειάζονται επίσης και τα παραδείγµατα· δεν υπάρχουν π.χ. �κανόνες για 

κάθε δυνατή εφαρµογή µιας λέξης�� (ΦΕ 80). ∆εν είµαστε εφοδιασµένοι µε κανόνες 

αλλά διατυπώνοντας κρίσεις µαθαίνουµε τον τρόπο να κρίνουµε, όπως συµβαίνει και 

µε τη φύση του υπολογισµού· ένας υπολογισµός δε µαθαίνεται από κανόνα, αλλά 

καθώς µαθαίνουµε να υπολογίζουµε. ∆ηλαδή υπολογίζοντας, παρατηρούµε ότι 

κάνουµε το ίδιο πράγµα κάθε φορά και λέµε έπειτα πως ακολουθούµε έναν κανόνα. 

(ΦΕ  227, ΠΒ 44-45)   Με   άλλα λόγια  εξασκούµαστε να  αντιδρούµε κατά ένα 

ορισµένο τρόπο και όχι να  ακολουθούµε  κανόνες. Η κανονιστικότητα λοιπόν είναι 

θέµα συµµετοχής σε µια πρακτική (ΦΕ 198, 202) και �δεν χρειαζεται αναγωγή σε µια 

εξω-κανονιστική, εξω- πρακτική µορφή προκειµένου να εξηγηθεί��. [39] Ο τρόπος µε 

τον οποίο οι άνθρωποι  κρίνουν και πράττουν σταθεροποιεί τελικά το νόηµα ενός 

κανόνα. 

 Οι βασικές προτάσεις λειτουργούν όπως οι κανόνες που κυβερνούν ένα 

παιχνίδι ή όπως η  κοίτη του ποταµού που κατευθύνει τη ροή της (ΠΒ 97). Τι 

ακριβώς λοιπόν εννοεί ο Wittgenstein αναφέροντας τον όρο κανόνες; Οι βασικές 

προτάσεις είναι κανονιστικές όχι όµως µε την έννοια των  συνηθισµένων 

κανονιστικών προτάσεων. Θα λέγαµε ότι τις συλλαµβάνει ως προτάσεις οι οποίες 

καθορίζουν αυτό που θεωρείται εξήγηση.  Όταν αναζητούµε εξήγηση, οι �ερωτήσεις 

και οι απαντήσεις µου�� αναγκαστικά διαµορφώνονται υπό το φως ορισµένων 

θεµελιωδών προτάσεων. (ΠΒ 103) Οι θεµελιώδεις προτάσεις καθορίζουν αυτό που 

θεωρείται προφανές ή όχι. Αν τις απορρίψουµε, θα απορρίψουµε τη δυνατότητα του 

προφανούς και κάθε δυνατότητα για εξήγηση. [40] (π.χ. στην ιστορική έρευνα. �Αν 

κάποιος αµφέβαλλε ότι η γη υπήρχε πριν εκατό χρόνια δε θα καταλάβαινα την άποψή 

του για τον εξής λόγο: δε θα ήξερα τί το πρόσωπο αυτό θα επέτρεπε να λογίζεται ως 

τεκµήριο και τι ως κάτι το αντίθετο�� ΠΒ 231). Σχετικά  µε την εµπειρία θα λέγαµε 

ότι οι θεµελιώδεις προτάσεις καθορίζουν αυτό που αποτελεί εµπειρία· είναι δηλαδή 

προτάσεις που παίζουν ένα ιδιόρρυθµο ρόλο στο σύστηµα των εµπειρικών µας 



 

 

33

33

κρίσεων. (ΠΒ 136, ΠΒ 145) Καθορίζουν τον χαρακτήρα που έχει η εµπειρία χωρίς 

αυτό να σηµαίνει ότι πρώτα γνωρίζουµε τις βασικές προτάσεις και µετά αποκτούµε 

τις εµπειρίες. Ο Wittgenstein συχνά αναφέρει ότι οι θεµελιώδεις προτάσεις 

υπονοούνται εντός της εµπειρίας µας και προτείνει να τις επεξηγούµε έπειτα, όταν τις 

σκεφτόµαστε.  (ΠΒ 152, ΠΒ 95).  

 Ο χαρακτήρας  λοιπόν που έχει η εµπειρία και η ερµηνεία µας για την 

εµπειρία, ορίζεται µέσα στο πλαίσιο που θέτουν οι βασικές προτάσεις, χωρίς ωστόσο 

αυτές οι τελευταίες να λειτουργούν ως κανόνες, όπως οι κανόνες των παιχνιδιών που 

υιοθετούµε αυθαίρετα ή ως αλήθειες που συµβατικά αποδεχόµαστε. Είναι κανόνες 

που τους µαθαίνουµε µέσω της πρακτικής. 

 

 

 3.1.2. ∆ράση και γνώση 

 

 

Σε παραδοσιακά συστήµατα επιστηµολογίας η γνώση µας βασίζεται σε 

θεµελιώδεις πεποιθήσεις που λαµβάνονται ως αυταπόδεικτες και αυτές αιτιολογούν 

τις πράξεις µας. Το εύλογο ερώτηµα που προκύπτει είναι τι έρχεται πρώτο η γνώση ή 

οι πράξεις µας. Μπορεί η γνώση να υπάρχει πριν από τη δράση; Σε ιδιαίτερες 

περιπτώσεις αυτό συµβαίνει, π.χ. βρήκα µια ταινία που παίζεται στον κινηµατογράφο  

και µετά προχώρησα για να πράξω σχετικά µε αυτήν τη γνώση. Ωστόσο µπορεί να 

ειπωθεί το ίδιο γενικά για τη γνώση  των βασικών προτάσεων; [41] 

Ο Wittgenstein δε δέχεται την προτεραιότητα της γνώσης έναντι της δράσης· 

αναφέρει ότι το τέλος της αιτιολόγησης �δεν είναι κάποιες βέβαιες προτάσεις που 

φαίνονται αµέσως ως αληθινές· �αντίθετα είναι ένα είδος δράσης µας που βρίσκεται 

στο θεµέλιο του γλωσσικού παιχνιδιού��. (ΠΒ 204) Η έννοια �δράση� ή �πράττειν� 

(handeln) είναι σηµαντική για την κατανόηση του έργου Περί της Βεβαιότητας. Με 

τον όρο αυτό εννοούµε ένα είδος δράσης που δεν προϋποθέτει σκέψη και βρίσκεται 

στη βάση της ανθρώπινης συµπεριφοράς.[42] Αλλά τι σηµαίνει αυτό; Ο Wittgenstein 

δεν ισχυρίζεται φυσικά ότι γνωρίζουµε επειδή πράττουµε. Αυτό το οποίο τονίζει είναι 

η δράση που βρίσκεται στο θεµέλιο του  γλωσσικού  παιχνιδιού και στο οποίο δίνει 

λογική προτεραιότητα σε σχέση και µε το να πιστεύεις µια πρόταση και το να δέχεσαι 

έναν κανόνα Οι θεµελιώδεις προτάσεις υπονοούνται εντός της δράσης µας και ένα 

γλωσσικό παιχνίδι µπορεί να παιχτεί πρακτικά, δηλαδή �χωρίς την εκµάθηση 
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συγκεκριµένων κανόνων� (ΠΒ 95). Το να απαντήσεις σε ερωτήσεις που 

περιλαµβάνουν τις  βασικές προτάσεις ή  να ακολουθήσεις µια διαταγή, συνήθως δεν 

περιέχει ένα εσωτερικό βήµα κατά το οποίο η κατάσταση αναλύεται. Ενεργούµε 

δηλαδή αυτόµατα χωρίς να προηγείται σκέψη. Πράττουµε κατά έναν ορισµένο τρόπο 

δίχως όµως αυτό να σηµαίνει ότι κάποιος δεν µπορεί να σκεφτεί γι� αυτήν την πράξη 

κατόπιν. 

Το θέµα της δράσης συνδυάζεται µε τις παρατηρήσεις του Wittgenstein 

σχετικά µε το νόµο της επαγωγής και την αρχή πως ό,τι συνέβαινε πάντα θα 

συνεχίσει να συµβαίνει. (ΠΒ 135) Ένας οργανισµός συµπεριφέρεται, πράττει και 

αντιδρά κατά ορισµένους τρόπους και το γλωσσικό παιχνίδι που µαθαίνει χτίζεται 

πάνω σε αυτήν τη συµπεριφορά. Κάποιος ίσως ισχυριστεί ότι στις περισσότερες 

πράξεις µας ακολουθούµε το νόµο της φύσης ή ότι τα πράγµατα θα συνεχίσουν να 

συµβαίνουν κατά κανονικό τρόπο, όµως στην πραγµατικότητα δεν χρειαζόµαστε 

κανένα τέτοιο νόµο για να αιτιολογήσουµε τη συµπεριφορά µας· τέτοιες αρχές δεν 

εισέρχονται στα γλωσσικά µας παιχνίδια περισσότερο από ότι στη συµπεριφορά των 

ζώων. �Ο σκίουρος δε συνάγει επαγωγικά ότι πρόκειται να χρειασθεί τρόφιµα κατά 

τον επόµενο χειµώνα. Ούτε κι εµείς χρειαζόµαστε κάποιο νόµο της επαγωγής για να 

δικαιολογήσουµε τις πράξεις µας ή τις προβλέψεις µας�� (ΠΒ 287)· δε σκεφτόµαστε 

δηλαδή πως ό,τι έχει συµβεί, θα συµβεί και πάλι και πως η δράση µας αιτιολογείται 

από κάποιον κανόνα, αλλά απλώς παίζουµε το γλωσσικό παιχνίδι πίσω από το οποίο 

βρίσκονται οι βασικές προτάσεις. 

Μεταξύ των βασικών προτάσεων υπάρχουν και προτάσεις που αναφέρονται 

στα φυσικά αντικείµενα. Στο Περί της  Βεβαιότητας συγκρίνεται η βεβαιότητά µας µε 

τη βεβαιότητα του µωρού ότι υπάρχει γάλα ή της γάτας ότι υπάρχει ποντίκι. 

�Πιστεύει ένα παιδί ότι το γάλα υπάρχει; Ή µήπως ξέρει πως το γάλα υπάρχει; Μια 

γάτα ξέρει πως υπάρχει το ποντίκι; (ΠΒ 478). Σαφώς ο Wittgenstein δε θέλει να 

ισχυριστεί  ότι το παιδί ή το ποντίκι γνωρίζει αυτά τα πράγµατα, µήπως όµως τα  

πιστεύει;  Η πεποίθηση- αν µπορούµε να την αποκαλέσουµε έτσι  εδώ, φαίνεται από 

τη συµπεριφορά και τις αντιδράσεις αυτών των όντων και δε συνδέεται καθόλου µε 

το γλωσσικό κατόρθωµα. Ο Wittgenstein, αντίθετα από ό,τι υποστηρίζει ο John 

Cook, θέλει να τονίσει ότι το παιδί δεν πιστεύει ότι υπάρχουν τα φυσικά αντικείµενα 

αλλά �µαθαίνει να ενεργεί σύµφωνα µε τις πεποιθήσεις αυτές��. (ΠΒ 144)  Ορθώς 

λοιπόν σχολιάζει η Deborah Orr πως το παιδί δεν έµαθε να πιστεύει και να πράττει 

σύµφωνα µε προτασιακά πιστεύω,  περισσότερο από ότι η γάτα έµαθε παρόµοιες 
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προτάσεις για το ποντίκι. [43] Αυτές οι πεποιθήσεις  δεν έχουν έκφραση στη γλώσσα, 

αλλά ανήκουν στη συµπεριφορά· η έκφρασή τους είναι δράσεις και όχι λέξεις. Καθώς 

ο άνθρωπος µεγαλώνει έχοντας  έναν τρόπο ζωής, ο λόγος του νοηµατοδοτείται σε 

συνάφεια µε όλες του τις άλλες δραστηριότητές. (ΠΒ 229). Η βεβαιότητα λοιπόν που 

εντοπίζουµε στη συµπεριφορά µας δε στηρίζεται σε λόγους και δε συνδέεται µε 

πεποιθήσεις   που εκφράζονται γλωσσικά αλλά είναι εκεί, όπως η ζωή µας (ΠΒ 559). 

 Οι παρατηρήσεις στο Περί της Βεβαιότητας, όσον αφορά στις αιτιολογήσεις οι 

οποίες πρέπει να τελειώνουν κάπου, αποτελούν µια συνέχεια των παρατηρήσεων που 

συναντάµε στις  Φιλοσοφικές Έρευνες  για την αιτιολόγηση. �Όταν εξαντλήσω τις 

αιτιολογήσεις, φτάνω στο υπόστρωµα βράχου και η τσάπα µου κυρτώνει. Τότε έχω 

τη διάθεση να πω: «Να! έτσι ακριβώς ενεργώ»�� (ΦΕ 217). Ο τρόπος που ζούµε και 

δρούµε και η µη αµφισβήτησή του χαρακτηρίζει τη φύση των βασικών προτάσεων οι 

οποίες είναι εκεί χωρίς να φαίνονται. Όταν πράττουµε είναι γνωστές αλλά δεν τις 

σκεφτόµαστε ή τις ισχυριζόµαστε. Χαρακτηρίζουν τις ζωές µας και τις µαθαίνουµε 

καθώς µεγαλώνουµε µέχρι να  ενηλικιωθούµε. Τις κατακτούµε λοιπόν πράττοντας, 

και αποτελούν το υπόβαθρο πάνω στο οποίο  όλη η υπόλοιπη µάθηση λαµβάνει 

χώρα.  

Η παρατήρηση του Wittgenstein ότι θέλει να συλλάβει τη πρωταρχική 

βεβαιότητα, τη βεβαιότητα µας δηλαδή  ως προς τις βασικές προτάσεις, ως �κάτι 

ζωώδες�� (ΠΒ 359) και να δει τον άνθρωπο ως ζώο, είναι υπαινικτική. Όταν λέει ότι 

θεωρεί τον άνθρωπο ��σα µια πρωτόγονη ύπαρξη στην οποία αποδίδεται µόνο 

ένστικτο κι όχι δυνατότητα εκλογίκευσης. Σαν ένα πλάσµα που είναι σε πρωτόγονη 

κατάσταση��� (ΠΒ 475), στην ουσία θέλει να τονίσει πόσο ενστικτώδεις είναι οι 

βασικές προτάσεις. H σταθερότητα και η σπουδαιότητα τους οφείλεται ακριβώς στο 

γεγονός ότι δεν ανήκουν στη λογική σκέψη  και στα συνηθισµένα γλωσσικά παιχνίδια 

αλλά  σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο της ζωής µας. Εδώ ο Wittgenstein εναντιώνεται 

σε ορισµένες νοησιαρχικές εξηγήσεις της ανθρώπινης συµπεριφοράς και  την τάση  

να αναζητούµε  αιτίες και κίνητρα για οτιδήποτε κάνουµε. Γιατί πράττουµε ή 

διαλέγουµε να πράξουµε µε αυτόν ή τον άλλον τρόπο; ∆εν υφίσταται απάντηση σε 

αυτήν την ερώτηση· δεν  υπάρχει �γιατί�, αλλά απλώς πράττουµε µε τον τρόπο που 

πράττουµε. Η γλώσσα και η λογική τίθενται στην άκρη. [44] Σύµφωνα µε τον 

Wittgenstein ο άνθρωπος πρέπει κάποια στιγµή να περάσει από την ερµηνεία στην 

απλή περιγραφή (ΠΒ 189) και η περιγραφή περιγράφει αυτό που κάνουµε. Το τέλος 

της αιτιολόγησης λοιπόν δεν είναι µια προϋπόθεση αλλά είναι ένας τρόπος δράσης 
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που δε θεµελιώνεται. (ΠΒ 110) Όπως άλλωστε λέει �Im Anfang war die Tat: Στην 

αρχή ήταν η πράξη��. (ΠΒ 402) Τίποτα δε κείται βαθύτερα που θα µπορούσε να 

χρησιµοποιηθεί για  να αιτιολογήσει τις ενέργειές µας· µε αυτές έχουµε φτάσει  στα 

όρια των πεποιθήσεών µας. 

 

  

3.1.3. Οι βασικές προτάσεις ως  προϋποθέσεις της δράσης 

 

 

 Στο Περί της Βεβαιότητας, όπως διαπιστώνει ο W. Hudson,  φαίνεται να 

υπάρχει µια αντίφαση καθώς ο Wittgenstein αναφέρει ότι οι βασικές  προτάσεις δεν 

είναι προϋποθέσεις αλλά προϋποτίθενται. (βλ. ΠΒ 110,115,153,446). [45] Ας δούµε 

λοιπόν µε ποια έννοια τις θεωρεί ως προϋποθέσεις των γλωσσικών παιχνιδιων. Στο 

πρώτο µέρος αυτής της εργασίας διαπιστώσαµε ότι αυτές δεν αποτελούν υποθέσεις 

που επαληθεύονται ή διαψεύδονται ευρύτερα ως αιτιολογηµένη µορφή γνώσης. Ο 

Wittgenstein αρνείται δηλαδή ότι οι θεµελιώδεις προτάσεις είναι υποθέσεις και 

αναφέρει ρητά ή υπαιννίσσεται ότι αυτές  δεν είναι αληθείς ή ψευδείς µε τη 

συνηθισµένη σηµασία των όρων (π.χ ΠΒ 153) και δεν έχουµε τη δυνατότητα να τις 

διαψεύσουµε ή να τις επαληθεύσουµε, αφού δεν µπορούµε να πούµε �ότι το τραπέζι 

υπάρχει εκεί, ακόµα και αν κανείς δεν το βλέπει�� (ΠΒ 119)· αποτελούν δηλαδή �το 

αµετακίνητο θεµέλιο των γλωσσικών παιχνιδιών��. (ΠΒ 403) ∆εν είναι δυνατόν  

επιπλέον να αµφισβητηθούν, (π.χ. ΠΒ 337) γιατί κάθε  αµφιβολία σχετική µε τις 

βασικές προτάσεις, π.χ. αν η γη υπήρχε πριν εκατό χρόνια (ΠΒ 311)  παρουσιάζεται 

χωρίς νόηµα (ΠΒ 310) και επίσης δεν έχουν ανάγκη θεµελίωσης  (π.χ. ΠΒ 110). 

Τέλος, ενώ οι υποθέσεις αλλάζουν, αν το προφανές είναι εναντίον τους, οι 

θεµελιώδεις προτάσεις δεν χρειάζεται να αλλάζουν κατά τον ίδιο τρόπο (ΠΒ 512).  

∆εν χρειάζεται να τις αλλάξουµε ούτε ακόµα κι αν συµβεί �κάτι πραγµατικά 

ανήκουστο αν, ας πούµε, έβλεπα σπίτια να γίνονται σιγά-σιγά ατµός, χωρίς κάποια 

φανερή αιτία�� (ΠΒ 513), όταν δηλ. ένα γεγονός µη κανονικό  συνέβαινε ξαφνικά 

(ΠΒ 620).  

Οι θεµελιώδεις προτάσεις  λοιπόν δεν µπορούν να είναι  προϋποθέσεις µε την 

έννοια  των υποθέσεων. Με ποιο τρόπο λοιπόν προϋποτίθενται; Ας εξετάσουµε την 

εξής περίπτωση.  Στην παράγραφο 628 του Περί της Βεβαιότητας ο Wittgenstein 

γράφει ότι δεν έχει νόηµα να αρνηθούµε τη βασική πρόταση ότι η πλειονότητα των 
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ανθρώπων δεν κάνει λάθος για τα ονόµατά τους. Αυτό δε σηµαίνει ότι ίσως οι 

άνθρωποι δεν µπορούν να κάνουν λάθη σχετικά µε τα ονόµατά τους όταν ερωτηθούν, 

αλλά υποθέτουµε ότι καταλαβαίνουν την ερώτηση και επίσης δε ζητούµε περαιτέρω 

απόδειξη της απάντησής τους. Θεωρούµε δεδοµένο ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν τα 

ονόµατά τους σε αντίθεση µε άλλα θέµατα που δε θεωρούµε δεδοµένο ότι γνωρίζουν. 

Με αυτήν την έννοια η θεµελιώδης πρόταση, ότι η πλειονότητα των ανθρώπων δεν 

κάνει λάθος για τα ονόµατά τους, είναι εµµέσως γνωστή ή  προϋποτίθεται στο 

γλωσσικό παιχνίδι που περιλαµβάνει τα ονόµατα των ανθρώπων. Θα µπορούσαµε 

λοιπόν να πούµε ότι οι θεµελιώδεις προτάσεις είναι υπόρρητες  προϋποθέσεις της 

δράσης·  µας προτρέπουν να τις ακολουθήσουµε αν θέλουµε να συµµετέχουµε στις 

πρακτικές µιας κοινότητας και µε αυτόν τον τρόπο καθορίζουν τη δράση µας.  

Και σε άλλα χωρία υπάρχουν ενδείξεις που οδηγούν στο ίδιο συµπέρασµα, 

π.χ. στην παράγραφο 579 λέγεται πως το γεγονός �ότι ο καθένας ξέρει το όνοµά του 

µε τη µεγαλύτερη βεβαιότητα είναι µέρος του γλωσσικού παιχνιδιού µε τα ονόµατα 

των ανθρώπων��. Στην παράγραφο 446 ο Wittgenstein αναφέρει σχετικά µε  τα 

αντικείµενα που µπορούµε να αναγνωρίσουµε µε βεβαιότητα (π.χ. �είµαι σίγουρος 

ότι αυτό είναι το χέρι µου��) ότι αυτή η βεβαιότητα �προϋποτίθεται στο γλωσσικό 

παιχνίδι,  επειδή κάποιος δεν παίζει το παιχνίδι ή το παίζει λάθος, εαν κάποιος δεν 

αναγνωρίζει αντικείµενα µε βεβαιότητα��. Αυτό σηµαίνει πως οι θεµελιώδεις 

προτάσεις (όπως ότι οι άνθρωποι δεν κάνουν λάθος για τα ονόµατά τους, ότι αυτό 

είναι το χέρι µου κτλ.) προϋποτίθενται µε την έννοια ότι είναι υπόρρητες 

προϋποθέσεις των πράξεων µας στα αντίστοιχα γλωσσικά παιχνίδια. Είναι εµµέσως 

γνωστές και υπονοούνται µέσα στη δράση µας ως ένα είδος �προ-γνώσης�, [46] η 

οποία αποτελεί το θεµέλιο της γλώσσας και οδηγεί τις σκέψεις µας και τις πράξεις 

µας. 

 

 

3.2. Η απόκτηση των  βασικών προτάσεων 
       3.2.1. Η εξάσκηση  

  

 

Ένα εύλογο ερώτηµα που γεννιέται είναι γιατί υπακούµε και µαθαίνουµε τις 

βασικές προτάσεις που ανήκουν στη µορφή ζωής µας, παρόλο που η σκέψη µας 
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δείχνει ότι δε θεµελιώνονται και δεν αιτιολογούνται; Όπως είδαµε τις µαθαίνουµε 

ενστικτωδώς και υπακούµε αυτόµατα σε αυτές καθώς πράττουµε. Πιο συγκεκριµένα, 

στο ερώτηµα αυτό ο Wittgenstein δεν απαντά εξηγώντας, αλλά περιγράφοντας την 

διαδικασία κατά την οποία µαθαίνουµε να καταλαβαίνουµε µια γλώσσα και µέσω της 

οποίας γινόµαστε ικανοί να συµµετέχουµε στα γλωσικά παιχνίδια της κοινότητάς 

µας. 

Ο Wittgenstein αναφέρεται αρκετά συχνά στη διαδικασία αυτή κατά την 

οποία µαθαίνουµε να µιλάµε και να καταλαβαίνουµε µια γλώσσα.  Όταν στη αρχή  το 

παιδί µαθαίνει να µιλάει, µαθαίνει µια πρωτόγονη µορφή γλώσσας.  Εξασκείται   να 

καταλαβαίνει αυτήν τη γλώσσα και να αντιδρά κατά έναν ορισµένο τρόπο στις λέξεις 

των άλλων (ΦΕ 198) για να υπάρξει συνενόηση µε τους άλλους ανθρώπους. Αυτή η 

διαδικασία κατά την οποία το παιδί διδάσκεται τη γλώσσα  καλείται �διδασκαλία�� 

(ΠΒ 279)  αλλά και �εξάσκηση�� (ΦΕ 5,6,189,κ.άλ.). Η διαδικασία αυτή της 

διδασκαλίας της γλώσσας δεν περιλαµβάνει εξηγήσεις που δίνονται στο παιδί, π.χ. 

γιατί αυτό ονοµάζεται χέρι, αλλά είναι αυτόµατη. Το παιδί µαθαίνει να εκτελεί 

πράξεις, να χρησιµοποιεί λέξεις και να αντιδρά µε συγκεκριµένο τρόπο καθώς 

µεγαλώνει εντός µιας κοινότητας. Όταν ο δάσκαλος διδάσκει δείχνοντας αντικείµενα 

στο παιδί και προφέρει µια λέξη, θα µπορούσαµε να πούµε ότι δηµιουργεί µια 

σύνδεση µεταξύ της λέξης και του αντικειµένου και ότι όταν το παιδί ακούει τη λέξη 

έχει στο νου του την εικόνα του αντικειµένου, την παράστασή του. Όµως ο σκοπός 

της λέξης είναι να κατανοήσουµε τον τρόπο χρήσης της µέσα σε γλωσσικές 

δραστηριότητες.  Έτσι όταν ένα παιδί µαθαίνει τη λέξη �βιβλίο� ή �καρέκλα�, 

µαθαίνει να φέρνει ένα βιβλίο, να κάθεται σε µια καρέκλα κτλ. αλλά δε διδάσκεται 

ότι αυτά τα πράγµατα υπάρχουν. Μπορεί κάποιος να του διδάξει τη λέξη �δέντρο� µε 

το να στέκεται µπροστά σε ένα δέντρο λέγοντας �υπέροχο δέντρο��. Αυτές οι 

δραστηριότητες προϋποθέτουν την ύπαρξη δέντρων και βιβλίων. ∆εν µπορεί να 

ειπωθεί όµως ότι ένα παιδί γνωρίζει ότι ��ένα δέντρο υπάρχει�� (ΠΒ 480).  

Με άλλα λόγια, µαθαίνουµε τη χρήση και τη σηµασία τέτοιων λέξεων όπως 

�βιβλίο� και �καρέκλα� σε καταστάσεις στις οποίες δρούµε χωρίς να αµφιβάλλουµε,  

επειδή αυτό θα σήµαινε ότι δεν έχουµε  την ικανότητα να µάθουµε  κάποια γλωσσικά 

παιχνίδια.(ΠΒ 283) Μόνο ύστερα µαθαίνουµε να αιτιολογούµε τις δράσεις µας ή 

κάποιες από αυτές µε αναφορά στη γνώση (π.χ. ότι υπάρχει ένα βιβλίο στο άλλο 

δωµάτιο). Ο Wittgenstein συνεχίζει στην παράγραφο 476 να παρατηρεί πως τα παιδιά 

δε µαθαίνουν ότι τα βιβλία και οι πολυθρόνες υπάρχουν,  αλλά µάλλον έχουν 
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ποικίλες εµπειρίες µε αυτά τα αντικείµενα, δηλ. κάθονται στις πολυθρόνες, διαβάζουν 

ή φέρνουν βιβλία και µόνο αργότερα θέτουν ερωτήσεις για την ύπαρξη αντικειµένων. 

Η αιτιολόγηση ή η αµφιβολία,   οι έννοιες της ύπαρξης και των φυσικών 

αντικειµένων συλλαµβάνονται  σε ένα µεταγενέστερο στάδιο.   ∆ε θα µπορούσαν να 

έρθουν πρώτες κατά την εκµάθηση της γλώσσας και ούτε είναι αναγκαίο να τις 

σκεφτούµε ώστε να έχουµε επάρκεια στην χρήση της γλώσσας. [47] 

Ο  Wittgenstein  περιγράφει λοιπόν τη διαδικασία κατά την οποία τα παιδιά 

γίνονται ικανοί δράστες στα γλωσσικά παιχνίδια της κοινότητάς τους· 

προσλαµβάνουν δηλαδή τις βασικές προτάσεις, όταν διδάσκονται τη γλώσσα µέσω 

της �εξάσκησης� και κατανοούν πώς να συµµετέχουν στις πρακτικές µιας κοινότητας, 

εκτελώντας πράξεις σιγά σιγά όπως κάνουν οι άλλοι. 

 

 

 

3.2.2. Η εµπιστοσύνη ως θεµέλιο των γλωσσικών παιχνιδιών 

 

  

Η εξάσκηση στις βασικές προτάσεις συνοδεύεται και από µια στάση 

εµπιστοσύνης που προϋποτίθεται στα γλωσσικά παιχνίδια. Όταν είµαστε παιδιά 

µαθαίνουµε γεγονότα που τα πιστεύουµε και που δεν επιδιώκουµε καθόλου να τα 

αµφισβητήσουµε αλλά τα θεωρούµε δεδοµένα. Τα πιστεύουµε χωρίς να έχουµε 

προβληµατιστεί ή καν σκεφτεί σχετικά µε αυτά. Έχοντας εµπιστοσύνη στους 

ενήλικες προσλαµβάνουµε έτσι �ένα τεράστιο όγκο από πληροφορίες τις οποίες 

δεχόµαστε στηριγµένοι απλώς πάνω στην ανθρώπινη αυθεντία��. Στη συνέχεια 

βέβαια ίσως ανακαλύψουµε ότι κάποια γεγονότα από αυτά που µάθαµε 

επιβεβαιώνονται ή όχι  από την εµπειρία (ΠΒ 160-161). Ο µαθητής διατηρεί µια 

στάση εµπιστοσύνης προς τους δασκάλους και τα σχολικά βιβλία· (ΠΒ 263) θεωρεί 

δηλαδή σωστές τις πληροφορίες, που είτε του µεταβιβάζουν οι άνθρωποι είτε  

προέρχονται από τα βιβλία  και αποκτά  µια εικόνα για τον κόσµο, που διαµορφώνει 

το υπόστρωµα πάνω στο οποίο βασίζονται οι έρευνες και οι ισχυρισµοί του. Οι 

βασικές προτάσεις που περιγράφουν αυτήν την εικόνα γίνονται αποδεκτές από τα 

παιδιά και δεν µπορούν να γίνουν οι ίδιες αντικείµενο εξέτασης και έρευνας. Αυτός 

είναι ο τρόπος που αποκτούµε τις επιστηµονικές γνώσεις. �Η µάθηση στηρίζεται στην 

πίστη.�� (ΠΒ 170). Όποιος για παράδειγµα  έχει µάθει ότι το Mont Blanc έχει ύψος 
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4000 µ. και το έχει δει στο χάρτη, λέει ότι το ξέρει. Μπορούµε όµως να πούµε ότι το 

πιστεύουµε επειδή έχει αποδειχθεί ότι είναι αληθές; Το πιστεύουµε επειδή το έχουµε 

µάθει (ΠΒ 171). Λέω ότι γνωρίζω πως το νερό βράζει και παγώνει κάτω από 

συγκεκριµένες συνθήκες. Στην περίπτωση που το νερό πάνω από τη φωτιά παγώνει, 

θα µείνω έκπληκτος, αλλά θα υποθέσω ότι υπάρχει κάποιος παράγοντας που συντελεί 

σε αυτό και τον οποίο αγνοώ· το πιο πιθανό είναι  να αφήσω αυτό το θέµα να το 

κρίνουν οι φυσικοί.  

Στην περίπτωση των βασικών προτάσεων που αφορούν το περιβάλλον ενός 

ατόµου, π.χ. Γνωρίζω  ότι το άτοµο απέναντι είναι ο παλιός µου φίλος που έχει το 

τάδε όνοµα, αν υπήρχε µια αµφιβολία θα φαινόταν να παρασύρει κάθε κρίση µας στο 

χάος (ΠΒ 613). Αν µου έλεγαν ότι το όνοµά µου δεν είναι αυτό που πάντα γνώριζα 

ότι ήταν, τότε θα έχανα το θεµέλιο κάθε κρίσης µου·  δε θα υπήρχε άλλη κρίση για 

την οποία θα µπορούσα να είµαι βέβαιος (ΠΒ 614, 490). Αν αµφισβητούσα αυτές τις 

προτάσεις θα κλονιζόταν το κοσµοείδωλό µου. ∆ηλαδή το γεγονός ότι το όνοµά µου 

είναι αυτό που είναι, αλλά και ότι το νερό αντιδρά κατά ένα συγκεκριµένο τρόπο 

αποτελούν πληροφορίες ή γεγονότα που ενσωµατώνονται ως ουσιώδη στοιχεία στο 

γλωσσικό µας παιχνίδι. Έχω εµπιστοσύνη προς τους ανθρώπους και δε θέτω σε 

αµφιβολία το νόηµά αυτών των προτάσεων, γιατί διαφορετικά  θα βρισκόµουν 

µπροστά στην άβυσσο και δε θα µπορούσα να τις εγκαταλείψω, χωρίς να ανατρέψω 

όλες τις άλλες µαζί µε αυτές (ΠΒ 370, 419). ∆ιδασκόµαστε να τις θεωρούµε 

δεδοµένες χωρίς  να τις αµφισβητούµε.  

Με άλλα λόγια, η απόλυτη βεβαιότητα είναι µόνο ένα θέµα στάσης των 

ανθρώπων (ΠΒ 404). Μαθαίνουµε να έχουµε αυτήν τη στάση προς αυτές αφού από 

µικρή ηλικία αρχίζουµε να εµπιστευόµαστε τους ενήλικες και να µην εγείρουµε 

αµφιβολίες για αυτά που µαθαίνουµε (ΠΒ 160). Και αυτά που µαθαίνουµε τα 

πιστεύουµε και µας καθιστούν ικανούς να κάνουµε κρίσεις καθηµερινά στη ζωή µας. 

(ΠΒ 170-1 βλ. και ΠΒ 263). ∆εν υφίσταται καθόλου το ζήτηµα της υποστήριξής τους 

ή της κριτικής τους. Πιστεύουµε λοιπόν µε βεβαιότητα τις βασικές  προτάσεις και τις 

θεωρούµε δεδοµένες και αναµφισβήτητες, αφού µορφώνουν ένα σηµαντικό µέρος της 

κοινής κατανόησης µέσα στην  κοινότητά µας,  επιτρέπουν να επικοινωνήσουµε 

µεταξύ µας και αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία στηριζόµαστε για να κάνουµε 

οποιαδήποτε κρίση. �..Ανήκουµε σε µια κοινότητα που έχει συνδεθεί  µε την 

επιστήµη και την εκπαίδευση�� (ΠΒ 298) και θα αισθανόµασταν διανοητικά πολύ 

µακριά  από κάποιον που  δεν θα έκρινε σε συµφωνία µε αυτές ( ΠΒ 108).  
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Οι άνθρωποι συχνά χαρακτηρίζονται ως όντα που έχουν την  ικανότητα  να  

σκέφτονται λογικά  και να χρησιµοποιούν τη γλώσσα. Υπάρχει όµως και ένα µέρος 

της συµπεριφοράς τους που δεν έχει σχέση µε αυτά. Όταν είµαστε παιδιά δε 

χρησιµοποιούµε τη λογική κρίση µας, αλλά αποδεχόµαστε χωρίς αντίρρηση τις 

πληροφορίες που µας παρέχονται στα µαθήµατα. Στο µάθηµα π.χ. της ιστορίας, αν 

ένα παιδί κάνει την ερώτηση αν γνωρίζουµε ότι ο κόσµος είναι πολύ παλιός, πώς θα 

µπορούσαµε να απαντήσουµε; Η ερώτησή του θα µας προκαλέσει κατάπληξη ή 

αµηχανία. Όπως ο Wittgenstein λέει θα θεωρήσουµε την ερώτηση αυτή 

προβληµατική. Η εµπιστοσύνη και η πλήρης αποδοχή όλων όσων διδασκόµαστε είναι 

λοιπόν αυτά που  χαρακτηρίζουν την παιδική µας ηλικία και όχι η αµφισβήτηση ή 

απαίτηση για τεκµηρίωση και επιστηµονική αιτιολόγηση που είναι στοιχεία της 

λογικής σκέψης. Αυτά τα τελευταία ανήκουν σε συγκεκριµένα γλωσσικά παιχνίδια 

και όταν προσπαθούµε να τα αποσπάσουµε από το περιβάλλον τους προκαλείται 

παρανόηση.  

Ο Wittgenstein θέτει επίσης το ζήτηµα της εµπιστοσύνης σε µια τυχόν ψευδή 

βεβαιότητα. Στο Zettel σε ένα απόσπασµα τίθεται η ερώτηση �έτσι πρέπει να αρχίσει 

ένα παιδί  µε το να διδάσκεται µια ψευδή βεβαιότητα;�� Αν το παιδί δηλαδή 

διδάσκεται, π.χ. ότι τα µωρά τα φέρνει ο πελαργός ή ότι ο Αη Βασίλης έρχεται τη 

νύχτα, δε θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε ότι τα παιδιά µαθαίνουν να πιστεύουν 

στην ουσία σε ψευδείς βεβαιότητες; Η απάντηση είναι ότι �∆εν τίθεται θέµα 

βεβαιότητας ή αβεβαιότητας ακόµη στο γλωσσικό παιχνίδι. Θυµίσου, µαθαίνουν να 

κάνουν κάτι�� (Ζ 416). Συµβαίνει βέβαια αργότερα τα παιδιά να αµφισβητήσουν και 

να θέσουν ερωτήσεις για τη βεβαιότητα ή την αβεβαιότητα. Καθώς το παιδί µαθαίνει 

περισσότερα για τον κόσµο, αντικαθιστά κάποιες προϋποθέσεις της δράσης του µε 

άλλες. Η αµφιβολία ωστόσο, σχετικά µε τα φυσικά αντικείµενα ή το νόµο της 

επαγωγής δεν έρχεται σε αντίθεση µε τις προηγούµενες πεποιθήσεις του, επειδή το 

παιδί δε διδασκόταν  καν να πιστεύει ή να αµφισβητεί αυτές τις προτάσεις, αλλά και 

ούτε είναι ζήτηµα ανταγωνισµού µεταξύ των γλωσσικών παιχνιδιών (δηλαδή κάποιο 

γλωσσικό παιχνίδι  να µπορούσε  να αντικαταστήσει κάποιο  άλλο). [48] Ο δάσκαλος 

διδάσκει στα παιδιά λέξεις,  επειδή θέλει να τους διδάξει να κάνουν δραστηριότητες  

(Ζ 414)· δεν επιδιώκει δηλαδή να ανασκευάσει φιλοσοφικές αµφιβολίες, αλλά 

διδάσκει τη σηµασία των λέξεων και πώς να χρησιµοποιούνται στα γλωσσικά 

παιχνίδια που τις αφορούν· κατά τη διδασκαλία φυσικά τα παιδιά προσλαµβάνουν 

ορισµένες αφελείς φιλοσοφικές θέσεις του κοινού νου, αλλά δεν πρόκειται για 
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πεφρασµένες θέσεις. Αυτός και τα παιδιά εχουν ανάγκη να συµµετέχουν στα σχετικά 

γλωσσικά παιχνίδια και η συµµετοχή στα γλωσσικά παιχνίδια της καθηµερινης ζωής 

δεν απαιτεί να πιστεύουµε  στην ύπαρξη των φυσικών αντικειµένων µε την έννοια 

των φιλοσοφικών θέσεων.  

Τα παιδιά λοιπόν δεν είναι ικανά να αιτιολογούν τις διαδικασίες και γι�αυτό 

εµπιστεύονται τους ενήλικες. Η πρωτόγονη µορφή του γλωσσικού παιχνιδιού είναι η 

βεβαιότητα και όχι η αβεβαιότητα. Υπάρχει δηλαδή εµπιστοσύνη και όχι λογική 

επιλογή όσον αφορά στο κοσµοείδωλο της κοινότητας και τη γλώσσα που τα παιδιά 

µαθαίνουν. 

 

 

  3.3. Συµπεράσµατα 
 

 

Ο Wittgenstein φαίνεται να πιστεύει ότι δεν αποδεχόµαστε αυθαίρετα κάποιες 

αντιλήψεις που προτιµούµε έναντι άλλων ή επινοούµε εµείς οι ίδιοι, αλλά τις 

αποδεχόµαστε αφού συµφωνούν προς την ανθρώπινη φύση µας. (ΠΒ 159) ∆εν 

πρόκειται για προτάσεις που τυπικώς υπονοούνται στο λόγο µας, αλλά καθορίζουν 

τον τρόπο δράσης µας, αποτελούν δηλαδή υπόρρητες προϋποθέσεις των πράξεών 

µας. Έχουµε µια στάση εµπιστοσύνης από την παιδική µας ηλικία προς τους ενήλικες 

και κατά τη διαδικασία  εκµάθησης της γλώσσας µέσω της εξάσκησης και της 

διδασκαλίας προσλαµβάνουµε την εικόνα µας για τον κόσµο. ∆ιδασκόµαστε 

ορισµένα γεγονότα (όπως π.χ. ότι κάθε άνθρωπος έχει ένα εγκέφαλο, ότι υπάρχει ένα 

νησί που έχει αυτό το σχήµα κτλ. (ΠΒ 159)), ενώ υπάρχουν και άλλες προτάσεις 

(όπως �είµαι θηλυκό  ή αρσενικό�, �έχω πόδια και χέρια�), οι οποίες δεν είναι  

αντιλήψεις που τα παιδιά διδάσκονται  από τους ενήλικες. Αυτές οι προτάσεις 

αντίθετα, ξεπηδούν από την εµπειρία του παιδιού που είναι πρωτόγονη και 

προγλωσσική και που είναι συνυφασµένη µε το πρότυπο ενός τρόπου σκέψης και όχι 

το αποτέλεσµα σκέψης (Ζ 541). Η άποψη ότι η γλώσσα δε ξεπηδά από κάποιο είδος 

εκλογίκευσης αλλά ενστικτωδώς και  ότι το γλωσσικό παιχνίδι δεν αιτιολογείται αλλά 

�είναι εκεί όπως η ζωή µας� είναι µια ιδέα που αναφέρεται πολύ συχνά στο Περί της 

Βεβαιότητας  και αποτελεί µια προσπάθεια να περιγραφεί πώς η χρήση της γλώσσας 

συνδέεται µε το υπόλοιπο της ανθρώπινης ζωής. Είναι σκόπιµο να ανακαλέσουµε εδώ 
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ακόµα µια φορά τον ορισµό του γλωσσικού παιχνιδιού που διατυπώνεται στην 

παράγραφο 7 στις Φιλοσοφικές Έρευνες· είναι ένα �σύνολο που αποτελείται από τη 

γλώσσα και τις δραστηριότητες µε τις οποίες είναι συνυφασµένη�. 

Οι βασικές προτάσεις µε το να εκφράζουν τον υψηλότερο βαθµό βεβαιότητας  

αποτελούν το αµετακίνητο θεµέλιο των γλωσσικών παιχνιδιών. (ΠΒ 403) 

Εντοπίζουµε την ύπαρξη των βασικών προτάσεων µέσα  στην ανθρώπινη ζωή. Ο 

Wittgenstein δυσκολεύεται να  παρουσιάσει την ιδιότυπη θέση που έχουν αυτές οι 

προτάσεις, γιατί  στην ουσία επιδιώκει να περιγράψει µια λογική που είναι τελείως 

διαφορετική από την παραδοσιακή τυπική λογική, τη λογική της καθηµερινής 

γλώσσας ως µέρος της ανθρώπινης ζωής. Οι βασικές προτάσεις  ορίζουν εν µέρει τα 

όρια εντός των οποίων εγείρουµε ερωτήσεις ή κάνουµε έρευνες, αλλά ο αληθινός 

τόπος αυτών των προτάσεων βρίσκεται στην ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. Η 

προσπάθεια λοιπόν του Wittgenstein να βρει τη βάση της ανθρώπινης γνώσης 

καταλήγει στη δράση. Οι ρίζες της βεβαιότητας βρίσκονται στη συνεπίδραση πολύ 

γενικών γεγονότων  του φυσικού κόσµου αλλά και ικανότητων και πρακτικών που 

στηρίζονται στην εξάσκηση και εκπαίδευση. Το να προσπαθήσουµε να 

αµφισβητήσουµε τη βεβαιότητα ενός γλωσσικού παιχνιδιού, σηµαίνει τελικά κάτι 

πολύ σηµαντικό, σηµαίνει να  προσπαθήσουµε να αµφισβητήσουµε µια �µορφή ζωής� 

και σε αυτό θα αναφερθούµε πιο αναλυτικά στην επόµενη ενότητα. 
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4. Μορφές ζωής και κοσµοείδωλα 

4.1. Κοσµοείδωλο και µεταβολή 
 

  

 Οι βασικές προτάσεις είναι βέβαιες µέσα σε µια κοινότητα της οποίας τα µέλη 

δεσµεύονται σε κοινές πρακτικές. Στηριζόµαστε στα όσα µας είπαν, στα όσα 

διαβάσαµε και στην εµπειρία µας και δεν έχουµε αµφιβολίες γι�αυτά. �Φυσικά αυτό 

είναι κάτι που συµφωνεί και µε τους άλλους. Αλλά εγώ συµφωνώ µε αυτούς�� (ΠΒ 

281) Το πρόβληµα δηλαδή της βεβαιότητας νοείται σε συνάρτηση µε τις πρακτικές 

στις οποίες εµπλεκόµαστε ως άνθρωποι λόγω της �µορφής ζωής� που ζούµε. 

∆ιδασκόµαστε τις βασικές προτάσεις ως δεδοµένες και σταθερές ή ως άξονες γύρω 

από τους οποίους στρέφονται οι αµφιβολίες µας. Η διδασκαλία  καθώς και η  

συµφωνία στα πιστεύω και στην αντίδραση αποτελούν προϋποθέσεις της   

δυνατότητας του λόγου, της επικοινωνίας και της έρευνας- και σχηµατίζουν µέρος 

αυτού που ονοµάζουµε �συµφωνία στη µορφή ζωής��. [49] Οι πεποιθήσεις που 

έχουµε έτσι ως ένα αποτέλεσµα διδασκαλίας �χρησιµοποιούνται ως θεµέλιο για 

έρευνα και δράση��, (ΠΒ 87) καθορίζουν τη µορφή που παίρνει η ζωή µας και 

ανήκουν στον τρόπο κρίσης και σκέψης µας.  

Όπως είδαµε στο πρώτο µέρος αυτής της εργασίας ο Wittgenstein δεν ορίζει 

ακριβώς την έννοια του γλωσσικού παιχνιδιού. Το ίδιο συµβαίνει και µε την έννοια 

της µορφής ζωής. Είδαµε ότι µια όψη σηµαντική του γλωσσικού παιχνιδιού είναι ότι 

�έχει προορισµό να τονίσει ότι το να µιλάµε µια γλώσσα είναι µέρος µιας 

δραστηριότητας ή µιας µορφής ζωής�� (ΦΕ 23). ∆ιαπιστώνουµε δηλαδή ότι η µορφή 

ζωής είναι το ευρύτερο πλαίσιο µέσα στο οποίο υπάρχει το σύνολο των ανθρώπινων 

δραστηριοτήτων και των γλωσσικών παιχνιδιών (δηλ. δραστηριοτήτων που 

εµπλέκουν τη γλώσσα). Η έννοια της µορφής ζωής δεν εξηγεί τίποτα, περιγράφει 

απλώς το πλαίσιο µέσα στο οποίο εµφανίζονται κοινές πρακτικές, συνήθειες, χρήσεις, 

θεσµοί που υιοθετούνται από το σύνολο της κοινότητας. Η έννοια της µορφής ζωής 

λοιπόν  συνδέεται µε την έννοια της κοινότητας η οποία έχει µια συγκεκριµένη 

εικόνα για τον κόσµο, ένα �κοσµοείδωλο�.  

Αυτή η εικόνα είναι το θεωρητικό µέρος της µορφής ζωής. Το κοσµοείδωλο 

χρησιµεύει ως  σηµείο θέασης του κόσµου από την  κοινωνία. (ΠΒ 105, 162, 234, 
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327) Ένα κοσµοείδωλο µοιάζει µε µια µείξη διάφορων θεωρητικών γλωσσικών 

παιχνιδιών, �ένα σύνολο από αλληλεξαρτώµενες προτάσεις� (ΠΒ 274), δίχως να είναι 

συνεκτικό σύστηµα που λειτουργεί σύµφωνα  µε µια καθορισµένη λογική δοµή (ΠΒ 

167, 236). Είναι δυνατό  να περιγράφει  ένα οικείο πολιτιστικό ή ανθρωπολογικό 

φαινόµενο ή µπορεί να περιλαµβάνει επιστηµονικές θεωρίες και  προκαταλήψεις, 

είναι το �κληρονοµηµένο υπόβαθρο��   που είναι πλήρως αποδεκτό από όλα τα µέλη 

µιας κοινότητας. Για παράδειγµα η εικόνα που έχουµε για τη γη, ότι είναι στρογγυλή, 

µας βοηθά    στην διατύπωση κρίσεων ή στην κατανόηση άλλων θεµάτων. 

Ο Wittgenstein για να αποσαφηνίσει την έννοια του κοσµοειδώλου που 

εισάγει στις παραγράφους 94, 95 χρησιµοποιεί τη µεταφορά της κοίτης του ποταµού  

(ΠΒ 96-97). Από την εικόνα του ποταµού και της κοίτης του αναδεικνύονται κυρίως 

τα ακόλουθα  σηµεία:  

Η κοίτη, που είναι σταθερή, δεν είναι µια απολύτως οµοιογενής µάζα υλικού, 

αλλά ορισµένα µέρη αποτελούνται από σκληρό βράχο και άλλα από ρευστή ύλη, 

όπως άµµος. Πάνω στην κοίτη του ποταµού ρέει το νερό δηλ. οι εµπειρικές 

προτάσεις. Οι βασικές προτάσεις µε τη �µορφή των εµπειρικών προτάσεων�� 

παγιώνονται και λειτουργούν ως δίαυλοι για άλλες εµπειρικές προτάσεις που  είναι 

ρευστές και κινούνται µέσα στα όρια που έχουν διαγράψει οι πρώτες. Μέσα στις 

προτάσεις του κοσµοειδώλου εκτός από τις προτάσεις µε τη �µορφή των εµπειρικών 

προτάσεων�� περιλαµβάνονται και µαθηµατικές ή λογικές προτάσεις. Ο Wittgenstein 

αναφέρει ξεχωριστά τις προτάσεις µε τη �µορφή των εµπειρικών προτάσεων�� επειδή 

δε θεωρούνται επισήµως ότι εξαιρούνται από την αµφιβολία (π.χ. Ονοµάζοµαι τάδε). 

Ενώ οι µαθηµατικές και λογικές προτάσεις θεωρούνται επισήµως αναµφισβήτητες 

(ΠΒ 655) και µπορούν να ονοµαστούν �απολιθωµένες� (ΠΒ 657)  

Εκτός από την κίνηση των νερών πάνω στην κοίτη του ποταµού, µπορεί να 

µετακινηθεί και η ίδια η κοίτη. Με άλλα λόγια, το κοσµοείδωλο µεταβάλλεται στον 

χρόνο και οι βασικές προτάσεις αλλάζουν το ρόλο τους σε συνάρτηση µε το πώς 

χρησιµοποιούνται. Ακόµα και αν κάνουµε �διάκριση ανάµεσα στην κίνηση των 

νερών και στη µετακίνηση της ίδιας της κοίτης�� δεν υπάρχει από την άλλη ένας 

σαφής διαχωρισµός µεταξύ τους. Ο Wittgenstein έχει εξάλλου δηλώσει ότι δεν 

υπάρχει σαφές όριο µεταξύ µεθοδολογικών προτάσεων και προτάσεων εντός της 

µεθόδου (ΠΒ 318) (ή µια ακριβής διάκριση µεταξύ κανόνων από τη µια και 

εµπειρικών προτάσεων από την άλλη). Η κινητικότητα και η ρευστότητα που 

παρουσιάζει το κοσµοείδωλο το βοηθούν έτσι να προσαρµόζεται και να διατηρείται.  
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Ένα παράδειγµα βασικής πρότασης που έχει αλλάξει ρόλο και έχει 

ρευστοποιηθεί  είναι �∆εν έχω πάει ποτέ στο φεγγάρι��. Για να µπορέσουµε να 

καταλάβουµε και να λάβουµε σοβαρά µια υπόθεση, ένας µεγάλος αριθµός 

ερωτήσεων θα πρέπει να βρει απαντήσεις και µερικά στοιχεία σχετικά µε την 

αντίληψή µας για το φυσικό κόσµο θα πρέπει να αλλάξουν. (ΠΒ 108) Σήµερα αυτό 

έχει συµβεί και ο άνθρωπος έχει πάει στο φεγγάρι. Η πρόταση λοιπόν �∆εν έχω πάει 

ποτέ στο φεγγάρι�, έχει διαψευστεί και έχει χάσει το ρόλο µιας κρίσης που 

χρησιµοποιείται ως κανόνας. 

Το γεγονός της ποικιλοµορφίας των προτάσεων του κοσµοειδώλου και της 

προσαρµοστικότητάς του µέσα στον χρόνο, σε αντίθεση µε µια οµοιογενή µάζα και 

την ακινησία της, λειτουργούν εναντίον της συνηθισµένης έννοιας που συνδέεται µε 

την ιδέα των θεµελίων. Η κοίτη του ποταµού θεωρείται σταθερή, ώστε να δώσει στη 

ροή των νερών µια ορισµένη κατεύθυνση· είναι δηλαδή το στατικό µέρος ενώ τα 

νερά είναι το δυναµικό στοιχείο. Η συνηθισµένη ιδέα των θεµελίων περιλαµβάνει µια 

σταθερή ύλη που είναι εξίσου σκληρή και που έχει το σηµαντικό ρόλο της 

υποστήριξης του υπόλοιπου συστήµατος. Η µεταφορά του Wittgenstein 

αποµακρύνεται από αυτήν τη σύλληψη. Και η κοίτη που είναι το τµήµα του συνόλου 

το οποίο θεωρείται σταθερό, παίζει ρόλο στη στήριξη, αλλά και τα νερά που 

κινούνται έχουν  ένα εξίσου σηµαντικό ρόλο. [50] 

Ο Μoore µίλησε για µια �άποψη του κόσµου του κοινού νου� θέλοντας να 

υποστηρίξει πως είναι αληθής,  ενώ ο Wittgenstein είπε ότι θα ήταν σύγχυση να τη 

θεωρούµε αληθή. Αυτή η εικόνα που έχουµε για τον κόσµο δεν είναι η ίδια το 

αποτέλεσµα των εκτιµήσεων που έχουµε κάνει αλλά  µάλλον αυτή που προσδιορίζει 

το πλαίσιο µέσα στο  οποίο κάνουµε  εκτιµήσεις, διατυπώνουµε κρίσεις  (ΠΒ 146) 

και κυρίως είναι το υπόστρωµα πάνω στο οποίο στηρίζονται οι έρευνες και οι 

ισχυρισµοί µου (ΠΒ 162). ∆ε θα  µπορούσα να πω ότι έχω υιοθετήσει το 

κοσµοείδωλο, αφού το έχω συγκρίνει µε άλλα κοσµοείδωλα και έχω διαπιστώσει ότι 

είναι σωστό. ∆εν απέκτησα δηλαδή αυτήν την εικόνα επειδή είµαι ικανοποιηµένος 

από την ορθότητά της (ΠΒ 94), αλλά είναι κοινοί τόποι οι οποίοι µας φέρνουν στο 

νου τα �γενικότατα γεγονότα της φύσης. (Τέτοια γεγονότα που, εξαιτίας της 

γενικότητάς τους δεν µας προκαλούν έκπληξη.)� στο 2ο µέρος των Φιλοσοφικών 

Ερευνών (σ. 284) και τις �διαπιστώσεις που γι'αυτές κανείς δεν αµφέβαλε ποτέ και 

που µένουν απαρατήρητες µόνο γιατί βρίσκονται συνέχεια µπροστά στα µάτια µας� 

(ΦΕ  415).  
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Θα αναφερθώ σε αυτό το σηµείο σε δυο ερµηνείες των προτάσεων του 

κοσµοειδώλου, οι οποίες υιοθετούνται από πολλούς µελετητές και φαίνονται να είναι 

σε αντίθεση. Είναι  η νατουραλιστική (naturalism) και η βουλησιαρχική (voluntarism) 

ερµηνεία. Και η νατουραλιστική µπορεί να στηριχτεί σε αρκετές παρατηρήσεις του 

Wittgenstein που αναφέρονται στο Περί της Βεβαιότητας  (ΠΒ 63, 420, 617), αλλά 

και η βουλησιαρχική ερµηνεία. (ΠΒ 5, 368, 616) Με τον όρο νατουραλισµό εννοούµε 

την  αντίληψη του Wittgenstein ότι οι άνθρωποι είναι φτιαγµένοι να συµπεριφέρονται 

µε ορισµένο τρόπο, ότι δηλαδή θεωρούν τις βασικές προτάσεις σταθερές και ο τρόπος 

µε τον οποίο δρουν ταιριάζει στην ανθρώπινη φύση. Όταν οι λόγοι για να 

θεµελιώσουµε τη βεβαιότητα εξαντλούνται, τότε θα πρέπει να στραφούµε στη 

διαδικασία αντίδρασης και µάθησης. Η ανάλυση δηλαδή επικεντρώνεται κυρίως στην 

έννοια της πρακτικής. Ένα µειονέκτηµα όµως του νατουραλισµού είναι ότι 

δυσκολεύεται να εξηγήσει την αλλαγή των γλωσσικών παιχνιδιών και της µορφής 

ζωής µέσα στον χρόνο και να συµπεριλάβει τη ρευστότητα της γραµµατικής και της 

εµπειρικής διάκρισης των προτάσεων. 

 Από την άλλη ο Witgenstein φαίνεται να υποστηρίζει ότι κάποιος έχει ένα 

κοσµοείδωλο, επειδή αποφασίζει να πιστεύει στις βασικές προτάσεις του, να τις  

θεωρεί αληθείς και να µη τις υποβάλει σε  έλεγχο και  κριτική. Με άλλα λόγια 

αποφασίζουµε να έχουµε αυτές τις προτάσεις και  κάθε προσπάθεια που κάνουµε για 

να τις αποδείξουµε είναι άστοχη. (ΠΒ 512, 103, 496, 497)  Πρόκειται για µια 

βουλησιαρχική άποψη σύµφωνα µε την οποία αποφασίζουµε να µην αµφιβάλλουµε 

και η οποία µοιάζει να είναι σε αντίθεση µε τη νατουραλιστική άποψη, ότι απλώς δεν 

αµφιβάλλουµε σχετικά µε τις βασικές προτάσεις. Όµως  η βουλησιαρχία  φαίνεται να 

οδηγεί στο σχετικισµό και να µη λαµβάνει υπόψη τη µορφής ζωής η οποία συνδέεται 

µε τις βασικές προτάσεις και η οποία δεν αλλάζει εύκολα. Σύµφωνα µε το 

Wittgenstein όταν αναφερόµαστε στη συµφωνία που υπάρχει στη βάση του 

γλωσσικού παιχνιδιού, εννοούµε συµφωνία στη µορφή ζωής που µας δεσµεύει και όχι 

στις απόψεις που αλλάζουν κατά βούληση. Έτσι παρόλο που και οι δύο απόψεις 

παρουσιάζουν προβλήµατα, θα λέγαµε ότι η νατουραλιστική θέση είναι πιο κοντά 

στην άποψη του Wittgenstein σε σχέση µε τη βουλησιαρχική. 

Συνοψίζουµε λέγοντας ότι οι προτάσεις του κοσµοειδώλου  προσδιορίζουν το 

πλαίσιο µέσα στο οποίο διαµορφώνονται απόψεις και διατυπώνονται κρίσεις για 

ιδιαίτερα θέµατα, από ιδιαίτερες οµάδες ατόµων σε έναν τόπο, µια ορισµένη χρονική 

περίοδο. Το κοσµοείδωλο αποτελεί το θεωρητικό µέρος της ευρύτερης �συµφωνίας 
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στη µορφή ζωής�� που χαρακτηρίζει τα µέλη µιας κοινωνίας· δεν εκλαµβάνεται 

τελικά, όπως δείχνει η στρωµατοποίηση της κοίτης του ποταµού, ως ένα σύστηµα 

τελείως απαραβίαστο που στοχεύει να είναι για πάντα αληθινό, αλλά αντίθετα µένει 

ανοιχτό σε αλλαγές. [51] Οι προτάσεις που αποτελούν το κοσµοείδωλο το οποίο 

µοιράζοµαι µε άλλους ανθρώπους, καθορίζουν τι είναι έλλογο και νοητό και µου 

δίνουν τη δυνατότητα  να �κρίνω σύµφωνα µε την ανθρωπότητα��.  

 

 

 

4.2. ∆ιαφορετικά κοσµοείδωλα: η χρήση της πειθούς  
 

 

Οι βασικές προτάσεις περιγράφουν την εικόνα που έχουµε για τον κόσµο και 

είναι βέβαιες πέρα από κάθε αµφιβολία. Όµως κάποιος που προέρχεται από άλλον 

πολιτισµό µπορεί να µείνει κατάπληκτος που τις θεωρούµε δεδοµένες και να θέσει 

ερωτήσεις σχετικά µε αυτές που εµείς δε θα θέταµε. Οι ερωτήσεις του θα µας φανούν 

ακατανόητες, επειδή θα έχει µια διαφορετική οπτική από τη δική µας, ένα 

διαφορετικό κοσµοείδωλο ή εικόνα του κόσµου.  Ο Wittgenstein δε µας αφήνει να 

ξεχάσουµε τη δυνατότητα των διαφορετικών κοσµοειδώλων: �Θα νιώσουµε ότι 

είµαστε πολύ µακριά διανοητικά��  από κάποιον που λέει ότι έχει πάει στο φεγγάρι 

(ΠΒ 108) ή από το βασιλιά που �έχει ανατραφεί µε την πίστη πως ο κόσµος ξεκίνησε 

µαζί του�. 

  Στο παράδειγµα µε το βασιλιά ο Wittgenstein επισηµαίνει ότι  αν ο Moore τον 

συναντούσε και συζητούσαν, δε θα µπορούσε να του αποδείξει πως είχε άδικο. Αυτό 

που θα µπορούσε να κάνει είναι να πείσει το βασιλιά να δεχτεί την άποψή του. Θα 

ήταν όµως αυτή �µια µεταστροφή ενός ξεχωριστού είδους��. Ο βασιλιάς θα έφτανε 

βέβαια στο σηµείο να δει τον κόσµο µε ένα διαφορετικό τρόπο, (ΠΒ 92) να αλλάξει 

δηλαδή το κοσµοείδωλό του. Η αλλαγή όµως αυτή του κοσµοειδώλου δε θα γινόταν 

µέσω ανάλυσης και αξιολόγησης λογικών επιχειρηµάτων αλλά µε την προσφυγή 

στην πειθώ. (ΠΒ 92,162) Αν σχετικά µε τη Θεία Ευχαριστία των Καθολικών �έλεγε ο 

Μoore �Γνωρίζω ότι αυτό είναι κρασί κι όχι αίµα� οι Καθολικοί θα εναντιώνονταν σ� 

αυτόν ριζικά.�� (ΠΒ 239). Oι Καθολικοί δηλαδή θα ήταν αµετακίνητοι και θα 

εναντιώνονταν στο Moore επειδή δεν υπάρχει  ένα σύστηµα το οποίο µοιράζονται και 
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οι δύο πλευρές, ώστε να διαφωνήσουν και να προβάλλουν τις θέσεις τους µε λογικά 

επιχειρήµατα. [52] Με άλλα λόγια,  ένα κοσµοείδωλο είναι περισσότερο σα µια 

θρησκεία που κάποιος αποκτά µεγαλώνοντας µέσα σε µια θρησκευτική κοινότητα και 

δεν µπορεί να είναι µέλος αυτής της κοινότητας χωρίς να µοιράζεται τη θρησκεία της. 

(ΠΒ 107) Η επιλογή άλλωστε του όρου �µυθολογία� ή �µύθος� για την έννοια του 

κοσµοειδώλου γίνεται ακριβώς για να δείξει ότι η υιοθέτηση ενός νέου 

κοσµοειδώλου δε γίνεται µέσω λογικής σκέψης ή απόδειξης αλλά κυρίως µέσω της 

πειθούς. Η αιτιολόγηση δεν µπορεί να λάβει χώρα παρά µόνο µέσα σε µια µορφή 

ζωής την οποία έχουµε από κοινού. 

Η  προσπάθεια  να δώσουµε  σε κάποιον την εικόνα µας για τον κόσµο είναι 

αυτό λοιπόν που ο Wittgenstein ονοµάζει �πειθώ�� (ΠΒ 262). ∆εν υπάρχει βεβαίως 

απόλυτη διαφοροποίηση µεταξύ της πειθούς  και της έλλογης σκέψης, αιτιολόγησης 

ή απόδειξης. Αλλά είναι σηµαντικό να αναγνωρίσουµε ότι  η έλλογη σκέψη λαµβάνει 

χώρα εντός ενός συστήµατος όπως και η αµφιβολία ή το λάθος. Το να υποστηρίξω τη 

θέση µου απέναντι σε κάποιον, προϋποθέτει µια κοινή γραµµατική, ένα κοινό 

σύστηµα εντός του οποίου και οι δύο σκεφτόµαστε.  [53] Αν κάποιος αµφέβαλλε αν 

έχει σώµα, θα τον θεωρούσα τρελλό και δε θα ήξερα τι σηµαίνει το να προσπαθήσω 

να του αλλάξω γνώµη σχετικά µε αυτό, ότι δηλαδή έχει ένα σώµα. Και αν πετύχαινα 

τελικά και του  έδιωχνα την αµφιβολία, δε θα ήξερα ούτε πώς ούτε γιατί έγινε αυτό.  

(ΠΒ 257). Οµοίως αν συναντήσουµε ανθρώπους που πιστεύουν στη µαγεία και 

συµβουλεύονται µάντεις, δε θα µπορούσαµε να πούµε ότι κάνουν λάθος ή έχουν 

άδικο ή ότι ο τρόπος που ρυθµίζουν τη ζωή τους δεν είναι λογικός. Γιατί αν πούµε ότι 

οι άνθρωποι που συµβουλεύονται µάντεις κάνουν λάθος �χρησιµοποιούµε το δικό 

µας γλωσσικό παιχνίδι ως µια βάση από την οποία  εναντιωνόµαστε στα δικά τους� 

(ΠΒ 609). ∆ε µπορούµε δηλαδή να βγούµε έξω από τη δική µας µορφή ζωής και να 

τη συγκρίνουµε µε άλλες ασύµβατες προς αυτήν. Μπορεί να προβάλουµε 

επιχειρήµατα σε κάποιον που δε συµµετέχει στη δική µας µορφή ζωής και δε 

συµµερίζεται τις βασικές προτάσεις της και να επιδιώξουµε µε αυτόν τον τρόπο να 

εναντιωθούµε προς στη συµπεριφορά του και τις πεποιθήσεις του. Ωστόσο βλέπουµε 

ότι τα επιχειρήµατα σταµατούν και  �στο τέλος των λόγων έρχεται η πειθώ��(ΠΒ 

612), η οποία δεν είναι απαραίτητα µια λογική διαδικασία αλλά µπορεί να είναι µια 

επίδειξη ρητορικής ή ακόµα και πίεση ή απειλή για άσκηση βίας. Είναι δυνατό 

λοιπόν κατά τη διαδικασία της πειθούς να συµπεριλαµβάνονται και ψυχολογικοί ή 

συναισθηµατικοί παράγοντες.  
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 Η δυνατότητα λοιπόν ύπαρξης των διαφορετικών µορφών ζωής θέτει ένα 

ζήτηµα σύγκρισης και αξιολόγησης τους. Ως προς την κριτική µορφής ζωής έξω από 

τη δική µας, ο Wittgenstein παραδέχεται ότι είναι αδύνατο να βγούµε έξω από αυτήν 

και να επιχειρηµατολογήσουµε υπέρ ή κατά γιατί αυτό θα απαιτούσε µια απόλυτη 

µορφή ζωής ως µεταφυσική αρχή. Θα χρειαζόταν  µια µετά-µορφή ζωής στην οποία 

θα µπορούσαµε να στηριχθούµε και σε σχέση µε την  οποία η αξία των διάφορων 

µορφών ζωής θα µπορούσε να καθοριστεί. Φαίνεται έτσι ότι είναι δύσκολο αν όχι 

αδύνατο να κατανοήσουµε τις µορφές ζωής, οι οποίες διαφέρουν η µία από την άλλη,  

περιλαµβάνουν διαφορετικά  νοήµατα και  αξίες και αποτελούνται από κανόνες που 

ποικίλλουν από τη µία στην άλλη. Όµως όπως αναφέρει ο Lawrence Hinman η 

προσπάθεια κατανόησης τους ίσως είναι µια προσπάθεια  που περιλαµβάνει την 

ανακάλυψη των κοινών δοµών µεταξύ τους. [54] 

Ως προς την κριτική της δικής µας µορφή ζωής, ο Wittgenstein αρνείται ότι η 

συνολική µορφή ζωής θα µπορούσε να τεθεί σε αµφισβήτηση εντός αυτής. Όµως 

κάθε ειδικό στοιχείο της είναι ανοιχτό σε αµφισβήτηση και καµιά πρόταση δεν είναι 

απρόσβλητη στην κριτική. Αυτό ισχύει και για τις θεµελιώδεις προτάσεις κατά µια 

έννοια, καθώς αυτές δεν αποτελούν απόλυτες αλήθειες.  Παρόλο που εξορισµού λέµε 

ότι δεν υπόκεινται σε αλλαγή, οι θεµελιώδεις προτάσεις ίσως υπόκεινται σε 

αναθεώρηση στην περίπτωση που θα έπαυαν να είναι θεµελιώδεις. Όµως δεν τίθενται 

σε αµφισβήτηση, επειδή διατηρούµε  µια στάση βεβαιότητας. (ΠΒ 362, 368) Η 

πρωταρχική βεβαιότητα δηλαδή είναι µια στάση που έχουµε απέναντι στις βασικές 

προτάσεις µέσα στο πλαίσιο της µορφής ζωής µας και είναι πέρα από κάθε 

θεµελίωση. Με άλλα λόγια, ο Wittgenstein δεν ισχυρίζεται ότι η µορφή ζωής µας 

είναι απρόσβλητη από την κριτική σχετικά µε τις βασικές προτάσεις, επειδή δέχεται 

τη βεβαιότητα ως στάση. Με αυτόν τον τρόπο προφυλάσσει τη µορφή ζωής ως 

σύνολο, από τις αµφιβολίες του ριζικού σκεπτικισµού. Είναι δυνατό λοιπόν να 

αµφισβητήσουµε µεµονωµένα χαρακτηριστικά της µορφής ζωής µας αλλά όχι το 

σύνολο της µορφής ζωής µας.  

               Σε αυτό το σηµείο µπορεί να υποστηριχτεί νοµίζω,  πως το γεγονός ότι µια 

µορφή ζωής επιδέχεται αµφισβήτηση, ως προς επιµέρους χαρακτηριστικά της, εξηγεί 

και την αντίφαση που διαπιστώνεται από πολλούς µελετητές στη σκέψη του 

Wittgenstein. Το γεγονός δηλαδή ότι πίστευε πως δεν µπορούµε να κρίνουµε τη 

µορφή ζωής µας, υποστηρίζεται ότι έρχεται σε αντίθεση µε την αρνητική στάση που 

είχε ο ίδιος ο Wittgenstein προς τη µορφή ζωής της εποχής του και η οποία ως κύριο 
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χαρακτηριστικό είχε την κυριαρχία της  επιστήµης και του ορθού λόγου.[55] Στην 

ουσία όµως ήθελε να ασκήσει κριτική σε αυτό το συγκεκριµένο χαρακτηριστικό και 

όχι στο σύνολο της µορφής ζωής της εποχής του. 

            Σε αυτό το κεφάλαιο δώσαµε έµφαση στην αναφορά του Wittgenstein  σε ένα 

είδος βεβαιότητας που είναι µέρος της ανθρώπινης µορφής ζωής. Αυτή η βεβαιότητα 

συνδέει τη µη γλωσσική ανθρώπινη συµπεριφορά και εµπειρία µε την κατοχή µιας 

εικόνας για τον κόσµο. Την έχουµε όταν συµµετέχουµε στις πρακτικές της 

κοινότητας µας και στα γλωσσικά παιχνίδια. ∆εν είναι µια µεταφυσική βεβαιότητα 

αφού δεν είναι α priori και δεν είναι δυνατό να εντοπιστεί αποκοµµένη από το 

περιβάλλον αναφοράς των βασικών προτάσεων, αλλά ο ρόλος της διαπιστώνεται 

στην καθηµερινή γλώσσα. Κατά  τον ίδιο τρόπο η µεταφορά της κοίτης του ποταµού 

που παρουσιάζεται σύνθετη και ανοµοιογενής, προστατεύει την σκέψη του 

Wittgenstein από το να οδηγηθεί στη µεταφυσική, καθώς  οι προτάσεις του 

κοσµοειδώλου µε την ποικιλία που παρουσιάζουν, τη σκληρότητα και τη ρευστότητα, 

µεταβάλλονται  µέσα στον χρόνο. Τέλος, ένα σηµαντικό πρόβληµα στο Περί της 

Βεβαιότητας είναι ότι δε διευκρινίζεται  πώς γίνεται η αλλαγή της µορφής ζωής. Ίσως 

ο Wittgenstein δεν εξηγεί τη διαδικασία, επειδή θέλει  να αποφύγει τις γενικές 

αναλύσεις και επειδή έχει εµπιστοσύνη στη γραµµατική η οποία λύνει τα φιλοσοφικά 

προβλήµατα µε τη σαφήνεια της. Τι συµβαίνει όµως όταν µια πρόταση είναι 

αµφίσηµη ή όταν πρέπει να διαλέξουµε ανάµεσα σε δυο ασύµβατες βασικές 

προτάσεις; Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι αναγκαστικά κάτι µένει σταθερό και  κάτι 

άλλο αµφισβητείται. Τα γλωσσικά παιχνίδια αλλάζουν και τα άτοµα και οι κοινότητες 

εγκαταλείπουν ορισµένες βασικές προτάσεις που θεωρούνταν βέβαιες, ενώ άλλες 

παίρνουν τη θέση τους, ωστόσο αυτό είναι ένα γεγονός στο οποίο δεν χρειαζόµαστε 

να δώσουµε λύση προτού υπάρξει απόδειξη που θα ήταν αντιφατική µε αυτήν τη 

γνώση (ΠΒ 657). 
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5. Σύγχρονος γνωσιοθεωρητικός προβληµατισµός και  Περί       

της Βεβαιότητας 

5.1. Wittgenstein και θεµελιωτισµός 
 

Στο Περί της Βεβαιότητας συχνά επαναλαµβάνεται ο όρος �θεµέλιο� (der 

Grund) του γλωσσικού παιχνιδιού και το οποίο φαίνεται να διακρίνεται από ό,τι 

συµβαίνει µέσα στο γλωσσικό παιχνίδι. Γεννάται λοιπόν το ερώτηµα αν ο 

Wittgenstein είναι θεµελιωτιστής και αν η άποψή του δεν είναι παρόµοια µε αυτήν 

του Descartes, του  Locke και άλλων που υποστήριξαν ότι η ανθρώπινη γνώση 

βασίζεται σε θεµελιώδη αντικείµενα ανέγγιχτα από την αµφιβολία και αν δεν µπαίνει 

ο ίδιος στην διαδικασία της έρευνας των θεµελίων της γνώσης. [56]  

Αν Wittgenstein υιοθετούσε ένα µοντέλο θεµελιωτισµού παρόµοιο µε εκείνο 

των παραδοσιακών θεµελιωτιστών σχετικά µε την ανθρώπινη γνώση, θα έπρεπε να 

δεσµευτεί σε µια εξήγηση µέσω επιχειρηµάτων και συνεπώς αιτιολόγηση. Αλλά 

σηµειώνει χαρακτηριστικά ότι πρέπει κάποτε να τελειώνουµε µε την αιτιολόγηση και 

να περάσουµε στην απλή περιγραφή. (ΠΒ 189,212 ). Όταν αναφέρει ότι �Θα 

µπορούσαµε να αµφιβάλλουµε για καθένα ξεχωριστά από αυτά τα γεγονότα αλλά δε 

θα µπορούσαµε να αµφιβάλλουµε για όλα�, ίσως θα µπορούσε να πει κάποιος 

διαβάζοντας αυτήν την παρατήρηση ότι επιβάλλει ένα λογικό µοντέλο στην 

ανθρώπινη πρακτική αφού λέει τί µπορούµε και τί δεν µπορούµε να κάνουµε. Όµως ο 

Wittgenstein διορθώνει αµέσως µετά �Θα ήταν σωστότερο να πούµε �δε µπορούµε να 

αµφιβάλλουµε για όλα�. Το ότι δεν αµφιβάλλουµε για όλα είναι απλά κάτι το 

συνυφές µε τον τρόπο του κρίνειν και συνεπώς του ενεργείν� (ΠΒ 232). ∆ε µας λέει 

συνεπώς πώς πρέπει πράττουµε αλλά περιγράφει τον τρόπο που πράττουµε. [57] 

Όπως είδαµε επίσης στο πρώτο µέρος, διαφέρει σε σχέση µε τους παραδοσιακούς 

θεωρητικούς της γνώσης καθώς αρνείται την ιδέα ότι αυτό που αποτελεί θεµέλιο 

αποδεικνύεται· αυτό που µπορεί να αποδειχτεί ανήκει στο γλωσσικό παιχνίδι. Ο 

Wittgenstein προβαίνει έτσι σε µια διαφορετική καταγραφή της ανθρώπινης γνώσης  

θεωρώντας  ότι τα θεµέλια ή οι προϋποθέσεις που στηρίζουν τη γνώση δεν είναι και 

αυτά γνώση· η γνώση ανήκει στο γλωσσικό παιχνίδι, ενώ η βεβαιότητα είναι εκτός 

γλωσσικού παιχνιδιού και συνιστά έναν τρόπο δράσης. (Βλ. δεύτερο µέρος) 
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Ο Wittgenstein δεν πιστεύει ότι η ανθρώπινη γνώση ξεκινά µε ένα βασικό 

δεδοµένο, ότι δηλαδή χτίζεται πάνω σε ένα θεµέλιο· αντίθετα η σύλληψή του είναι 

ολιστική: [58]  �Όταν κατά πρώτον αρχίζουµε να πιστεύουµε κάτι, εκείνο  που 

πιστεύουµε δεν είναι µια µεµονωµένη πρόταση, αλλά ένα ολόκληρο σύστηµα 

προτάσεων�, των βασικών προτάσεων (ΠΒ 141, επίσης ΠΒ1 40, 225). Εκτός λοιπόν 

από τον όρο �κοσµοείδωλο� αναφέρεται σε ένα �σύστηµα των πεποιθήσεών µου� ή 

γράφει ότι οι πεποιθήσεις µας  �σχηµατίζουν ένα σύστηµα, µια δοµή� (ΠΒ 102). 

Αυτές οι παρατηρήσεις έδωσαν αφορµή για να συζητηθεί το ζήτηµα πώς οι 

πεποιθήσεις διαµορφώνουν ένα σύστηµα,  ποια είναι η θέση τους µέσα σε αυτό και 

αν συνδέονται µεταξύ τους ή αν αποτελούν τη βάση του. Ωστόσο στο Περί της 

Βεβαιότητας  δεν εξηγείται  τι είναι ένα σύστηµα. Το συστήµα  περιλαµβάνει 

πεποιθήσεις χωρίς να αποσαφηνίζεται  πώς αυτές συνδέονται µεταξύ τους ή ποιο 

είναι το κριτήριο για να είναι κάποιος  µέλος αυτού του συστήµατος. [59] Ένας λόγος 

που δεν είναι σαφές τι σηµαίνει βιτγκεσταϊνικό σύστηµα, είναι ότι χρησιµοποιούνται 

µεταφορικές εικόνες για την περιγραφή του. Η περιγραφή περιέχει αρκετά σηµεία τα 

οποία µε την πρώτη µατιά φαίνεται να αντιµάχονται  µεταξύ τους.  Με βάση αυτά τα 

σηµεία  παρουσιάζεται από πολλούς µελετητές, ότι υπάρχει µια αντίθεση ανάµεσα 

στο θεµελιωτισµό και το συνεκτισµό, δηλαδή ανάµεσα στην ιδέα των θεµελίων και 

την ιδέα της συνοχής των πεποιθήσεών µας.  Ο Wittgenstein αναφέρεται συνεχώς στα 

θεµέλια και τις βάσεις των κρίσεών και των πεποιθήσεών µας, αλλά χωρίς να θεωρεί 

ότι είναι αποµονωµένα και ανεξάρτητα από αυτό που φαίνεται ότι  υποστηρίζουν. Η 

βασική πρόταση π.χ. �έχω δυο χέρια� εµφανίζεται ως η βάση της πίστης, της κρίσης 

και της οµιλίας µου. Συνεχίζοντας όµως αµέσως µετά διαπιστώνει ότι θα ήταν λάθος 

να θεωρήσει κάποιος ότι η δοµή ή το σύστηµα στηρίζεται πάνω σε αυτήν τη βάση. Η 

βάση δηλαδή που προτείνει ο Wittgenstein δε φαίνεται να έχει ένα θεµελιωτικό ρόλο.  

Όπως είδαµε στην περιγραφή της κοίτης του ποταµού χρησιµοποιούνται οι 

αντιθέσεις σκληρό-ρευστό, ακίνητο-κινητό για να παρουσιάστούν οι βασικές 

προτάσεις. �Μπορεί να τονιστεί πως µερικές προτάσεις που έχουν τη µορφή των 

εµπειρικών προτάσεων, παγιώθηκαν και λειτούργησαν ως δίαυλοι για τέτοιες 

εµπειρικές προτάσεις που δεν ήταν πάγιες αλλά ρευστές· κι' αυτή η σχέση άλλαξε µε 

τον χρόνο δηλ. οι ρευστές προτάσεις παγιώθηκαν κι' οι πάγιες έγιναν ρευστές�, (ΠΒ 

96), �Ακόµα κι' η όχθη του ποταµού αυτού αποτελείται κατά ένα µέρος από σκληρό 

βράχο, βράχο που δεν αλλάζει παρά µόνο αδιόρατα, και κατά ένα άλλο µέρος από 

άµµο που τώρα βρίσκεται σ' ένα µέρος και µετά σ' ένα άλλο, καθώς παρασύρεται ή 
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κατακάθεται�, (ΠΒ 99). Αυτοί οι αντίθετοι χαρακτηρισµοί υποδεικνύουν 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των βασικών προτάσεων. [60] Το πλεονέκτηµα 

του σκληρού µέρους είναι ότι δεν µπορεί να αλλοιωθεί τόσο εύκολα όσο το ρευστό. 

Η έννοια του σκληρού είναι αυτή που συνδέεται συνήθως µε την ιδέα των θεµελίων  

καθώς τα σκληρά θεµέλια µπορούν να στηρίζουν ένα σπίτι χτισµένο από τούβλα. 

Από την άλλη όµως  το σκληρό υλικό εύκολα µπορεί να σπάσει, όταν βρίσκεται υπό 

πίεση, σε αντίθεση µε το ρευστό που είναι προσαρµόσιµο. Επιπλέον το σκληρό υλικό  

δεν είναι κατάλληλο, όταν έχει ως ρόλο να διοχετεύσει σε διαύλους το ρευστό υλικό· 

σε αυτήν την περίπτωση είναι πλεονέκτηµα όταν το υλικό δεν είναι σκληρό και 

ακίνητο. Με άλλα λόγια είναι προκατάληψη να θεωρούµε τη σκληρότητα και την 

ακινησία ως καλύτερα στοιχεία σε σχέση µε τη ρευστότητα και την κινητικότητα. Η 

επιλογή και άλλων µεταφορών όπως του άξονα περιστροφής η ακινησία του οποίου 

καθορίζεται από την κινητικότητα που υπάρχει γύρω του ή των µεντεσέδων που 

συγκρατούν την  πόρτα, ώστε να ανοίγει ή να κλείνει, αποδεικνύει ακριβώς τη 

σηµασία του χαρακτηριστικού της κινητικότητας. �Αυτό σηµαίνει ότι τα ερωτήµατα 

που κάνουµε κι' οι αµφιβολίες µας εξαρτώνται απ' το γεγονός ότι ορισµένες 

προτάσεις εξαιρούνται από την αµφιβολία· είναι ούτως ειπείν όπως οι µεντεσέδες 

γύρω από τους οποίους εκείνες κινούνται� (ΠΒ 341). Ο ρόλος δηλαδή των βασικών 

προτάσεων δε συµπίπτει µε αυτόν ενός θεµελίου σκληρού και αµετάβλητου, αλλά 

παρουσιάζει µια προσαρµοστικότητα. Στην παράγραφο 401 ο Wittgenstein 

αναφέρεται επίσης στη συνηθισµένη εικόνα των θεµελίων, �προτάσεις που ανήκουν 

στο είδος των εµπειρικών προτάσεων, κι' όχι µόνο προτάσεις της λογικής, 

σχηµατίζουν το θεµέλιο κάθε λειτουργίας µε τη σκέψη (γλώσσα)�, όµως αµέσως µετά 

στην επόµενη συµπληρώνει παραθέτοντας το γνωστό απόσπασµα από τον Faust I του 

Goethe. Τα θεµέλια δηλαδή δεν έχουν την έννοια ενός σταθερού στηρίγµατος 

φτιαγµένο από σκληρό υλικό, αλλά είναι οι ανθρώπινες πράξεις που δεν τις 

χαρακτηρίζει η σταθερότητα αλλά η µεταβλητότητα.  

Επιπλέον η αοριστία και η έλλειψη µιας απόλυτης διάκρισης µεταξύ 

εµπειρικών και γραµµατικών ή λογικών προτάσεων εξηγεί την προσαρµοστικότητα 

του κοσµοειδώλου µας. Μια βασική πρόταση δεν είναι αµετάβλητη, αλλά µπορεί να 

αλλάξει ρόλο µέσα στο σύστηµα. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι το σύστηµα είναι 

τελείως ελεύθερο να µεταβάλλεται και ότι δεν υπάρχει όριο στη δυνατότητα αλλαγής 

των προτάσεων εντός του συστήµατος. Έχουµε τη δυνατότητα να αλλάξουµε το ρόλο 

µιας εµπειρικής πρότασης και να γίνει ένας κανόνας, αλλά από την άλλη ο 
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Wittgenstein αναρωτιέται  τι σηµαίνει αυτή η µετατροπή µιας πρότασης. [61]  Η 

δυνατότητα δηλαδή  αλλαγής ή αλλοίωσης των βασικών προτάσεων µέσα σε ένα 

σύστηµα περιορίζεται από ένα µεγάλο αριθµό γεγονότων που σχετίζονται µε τη ζωή 

µας αλλά και  από τις ανάγκες, τις δυνατότητες και τα ένστικτα που έχουµε ως 

ανθρώπινα όντα. Όπως είδαµε στο κεφάλαιο 2.3.1. έχουµε δύο είδη βασικών 

προτάσεων. Όταν αναφερόµαστε στη συζήτησή µας στο πρώτο είδος των βασικών 

προτάσεων, αυτές δηλ. που σχετίζονται µε την επιστήµη, π.χ. τη γεωγραφία, τη 

χηµεία ή  την ιστορία, το κάνουµε για να στηρίξουµε τα επιχειρήµατά µας. Όταν 

όµως µέσα στη συζήτηση αµφισβητούµε την εγκυρότητά τους αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα την αλλαγή τους. Το δεύτερο µέρος του κοσµοειδώλου, που συνδέεται 

µε τον οµιλητή, τον  τρόπο ζωής  και το περιβάλλον του, σπάνια γίνεται θέµα 

συζήτησης και όποτε αναφέρεται στη συζήτηση, όπως στην περίπτωση του Moore, 

προκαλεί τo φιλοσοφικό προβληµατισµό.  

Τόσο οι βασικές προτάσεις του πρώτου είδους που περιλαµβάνουν γεγονότα 

του κόσµου και βασικά στοιχεία της φυσικής ιστορίας που τα παιδιά διδάσκονται, 

όσο και του δεύτερου είδους που δεν εκφέρονται κάτω από κανονικές περιστάσεις, 

αλλά µόνο για να περιγράψουν πώς θα ήταν η ζωή µας διαφορετική, αν αυτές δε 

θεωρούνταν σταθερές, αλληλοστηρίζονται µεταξύ τους όπως οι µεντεσέδες γύρω από 

τους οποίους γυρίζει η πόρτα. Αυτά τα διάφορα τµήµατα του συστήµατός µας 

συνδέονται µεταξύ τους και στηρίζουν το ένα το άλλο, προτάσεις δηλαδή που 

θεωρούνται πιο σταθερές στηρίζουν άλλες που δε θεωρούνται. (π.χ. ΠΒ 142) [62] 

Αµοιβαία στήριξη υπάρχει και στην εικόνα του άξονα περιστροφής καθώς και στην 

κοίτη του ποταµού, αφού  το σταθερό µέρος κρατά το κινητό,  ενώ αυτό το τελευταίο 

µε την κινητικότητά του καθορίζει την ακινησία του σταθερού. ∆ιαπιστώνουµε 

τελικά ότι στην εικόνα του άξονα το περιστρεφόµενο µέρος  σχηµατίζει µια δοµή της 

οποίας τα µέρη συνδέονται µεταξύ τους. Οι µεντεσέδες επίσης χρησιµεύουν ως 

σύνδεσµοι που συνδέουν διαφορετικά µέρη ενός συνόλου και το ποτάµι µε την κοίτη 

του έχει µια αδιάκοπη σταθερή ροή νερών. Η γνώση µας  λοιπόν, το κοσµοείδωλό 

µας σχηµατίζει µια δοµή της οποίας τα µέρη συνδέονται. Είναι όµως αδύνατο να  

δούµε τη συνολική δοµή, µόνο ορισµένα αποσπάσµατα είναι ορατά.  

Κατά αυτόν τον τρόπο οι συνεκτικές τάσεις στη σκέψη του Wittgenstein 

συνδυάζονται µε τις εικόνες του θεµελιωτισµού. Το σπουδαιότερο ρόλο έχουν οι  

συνηθισµένες εµπειρικές προτάσεις και το πλαίσιο δράσης, θεσµών και πρακτικών 

στο οποίο περιλαµβάνονται. Αυτά τα στοιχεία στηρίζουν το ένα το άλλο και αυτή η 
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αµοιβαία στήριξη απαιτεί συνοχή. Από την άλλη, αυτά που ο Wittgenstein 

περιλαµβάνει στα θεµέλια δε στηρίζουν όλο το σύνολο, αλλά µας χρειάζονται για να 

καταλάβουµε τον τρόπο που τα συνεκτικά στοιχεία δένουν µαζί. Καθώς 

αλληλοστηρίζονται µεταξύ τους δεν υπάρχει σαφής διάκριση θεµελίου και 

εποικοδοµήµατος και άρα δεν µπορούµε να αναφερθούµε ξεκάθαρα στο 

θεµελιωτισµό ή στο συνεκτισµό. 

Τα θεµέλια λοιπόν του συστήµατός µας στα οποία καταλήγει ο Wittgenstein 

δεν είναι αιτιολογηµένη µορφή γνώσης,  αλλά  προφανείς προτάσεις µε τη βοήθειά 

των οποίων έχουµε τη δυνατότητα να διατυπώσουµε τις κρίσεις και τις εξηγήσεις 

µας. Αποτελούν υπόρρητες προϋποθέσεις των πράξεών µας και συνήθως παραµένουν 

αφανείς. Όταν ο φιλόσοφος τις εντοπίσει, τότε καταφέρνει  να περιγράψει τον τρόπο 

που τα γλωσσικά µας παιχνίδια λειτουργούν. Καθώς οτιδήποτε περιγράφει ένα  

γλωσικό παιχνίδι, ανήκει επίσης κατά τον Wittgenstein στη λογική (ΠΒ 56, 82, 628), 

οι θεµελιώδεις προτάσεις µπορούν να συνεισφέρουν στην κατανόηση της λογικής µε 

την ευρεία έννοια όπως συλλαµβάνεται από τον Wittgenstein. Αν τις συγκρίνουµε µε 

τα θεµέλια, τότε αυτά τα θεµέλια είναι άχρηστα ή δεν επιτελούν κάποιο σηµαντικό 

έργο. ∆ε στηρίζουν τίποτα µε τον τρόπο που τα θεµέλια στηρίζουν ένα κτίριο, αλλά 

αν πούµε ότι κουβαλούν κάτι είναι µε τον τρόπο που η κοίτη του ποταµού φέρει το 

νερό.  

Σύµφωνα µε τον Wittgenstein οι βασικές προτάσεις συλλαµβάνονται ως ένα 

σύνολο προτάσεων οι οποίες συνδέονται και αλληλοστηρίζονται µεταξύ τους. 

Αναφέρεται σε ένα σύστηµα πεποιθήσεων αλλά κάνει συχνά αναφορά και στην 

έννοια του θεµελίου, σε αυτό που είναι σταθερό για µας και το οποίο όµως  δεν 

αιτιολογείται. Εισάγει µια νέα έννοια του θεµελίου, η οποία δεν έχει την έννοια ενός 

σκληρού και αµετάβλητου θεµελίου αλλά προσαρµόσιµου, όπως είναι η κοίτη του 

ποταµού που φέρει το νερό. Η αναζήτηση τελικά της θεµελίωσης  σταµατά στην  

ανθρώπινη πράξη και ο Wittgenstein διαφοροποιείται από την καρτεσιανή µορφή του 

θεµελιωτισµού.  
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5.2. Wittgenstein και σκεπτικισµός  
 

Καθηµερινά αντλούµε στοιχεία από την πρακτική και το λόγο του ανθρώπου, 

που δείχνουν ότι πράττει σα να πιστεύει ότι κάποια πράγµατα είναι βέβαια. Θα 

αποτελούσε έκπληξη για τον καθηµερινό άνθρωπο ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα. Όπως 

λέει ο Avrum Stroll, το ότι η βεβαιότητα είναι δυνατή αποτελεί το κυρίαρχο ρεύµα 

της ∆υτικής γνωσιοθεωρίας. Ο σκεπτικισµός παρά τη σπουδαιότητά του, ουσιαστικά 

αποτελεί µια αντιδραστική στάση προς αυτό που ορίζεται ως γνωστικός ισχυρισµός 

και κατ� αυτόν τον τρόπο φαίνεται ως παράγωγο. Ειδικότερα ο Moore και ο 

Wittgenstein εξέφρασαν κατά διαφορετικό τρόπο την άποψη ότι η βεβαιότητα είναι 

δυνατή συνεχίζοντας την αντι-σκεπτική παράδοση που ξεκινά µε τον Πλάτωνα. [63] 

Στο Περί της Βεβαιότητας επιχειρείται µια ανασκευή του κοινού 

σκεπτικισµού, ο οποίος αναζητά  αιτιολόγηση για τις πιο συνηθισµένες πεποιθήσεις 

µας. Οι ερωτήσεις κατά  τον Wittgenstein εξαρτώνται όσον αφορά στο νόηµά τους 

από το υπόβαθρο των κοινώς αποδεκτών πεποιθήσεων, ενώ οι αµφιβολίες του 

σκεπτικιστή έχουν ολοκληρωτικό χαρακτήρα, αφού θέτουν σε αµφιβολία οτιδήποτε 

φέρεται ως προφανές. Για τον Wittgenstein το παιχνίδι της αµφιβολίας έχει νόηµα, 

µόνο αν συσχετισθεί προς µια βεβαιότητα, η οποία δεν ανήκει στην ίδια τάξη µε 

εκείνη των πεποιθήσεων που αντλούµε από την εµπειρία, αλλά είναι συνυφασµένη µε 

µια συγκεκριµένη εικόνα του κόσµου που κληρονοµείται σε όλα τα µέλη µιας 

κοινότητας και εκδηλώνεται στις   πράξεις µας. 

Ένας σκεπτικός συνήθως αµφισβητεί µια εµπειρική  πρόταση, 

υποστηρίζοντας ότι δεν έχει επαρκή απόδειξη και ότι µπορούν να συµβούν γεγονότα 

που θα τη διαψεύσουν. Ο Wittgenstein συµφωνεί µε το σκεπτικό, αλλά θέτει το 

ερώτηµα αν τα γεγονότα που µπορούν να συµβούν τελικά, θα διαψεύσουν τις 

σχετικές εµπειρικές προτάσεις.  Η άποψη του φαίνεται να είναι ότι µια πεποίθηση 

απορρίπτεται ή γίνεται αποδεκτή λόγω µιας απόδειξης σε σχέση µε τις πρακτικές ενός 

δεδοµένου συστήµατος και επίσης πώς, το αληθές ή το ψευδές κρίνεται µε βάση αυτό 

το σύστηµα. Το να πούµε ότι µια πρόταση είναι αληθής ή ψευδής, εξαρτάται από 

πρακτικές στις οποίες εµπλεκόµενοι αποφασίζουµε αν θα διατηρήσουµε ή όχι µια 

πεποίθηση εντός του συστήµατος. (ΠΒ 203, και επίσης 191,  200) 
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Οι θεµελιώδεις προτάσεις όµως δεν αµφισβητούνται µέσα στο σύστηµα. Ένα 

συµβάν δε θα διαψεύσει µια πεποίθηση που την υποστηρίζουµε για ορισµένους 

λόγους, εκτός εάν το σχετικό σύστηµα περιλαµβάνει κάποια ορθολογικά στοιχεία, 

σύµφωνα µε τα οποία δε µπορούµε παρά να απορρίψουµε τη συγκεκριµένη 

πεποίθηση µας. (ΠΒ 641) Ακόµα κι αν συνέβαιναν τα πιο παράξενα γεγονότα, δε θα 

την απορρίπταµε, επειδή το σύστηµα δεν µας επιτρέπει να πούµε ότι την 

απορρίπτουµε ή ότι διαψεύδεται. Οι κρίσεις δηλαδή που διατυπώνουµε µέσα στο 

σύστηµα µας ρυθµίζονται από τις πρακτικές. Ο Wittgenstein εννοεί ότι, όταν 

εµπλεκόµαστε σε ορισµένες πρακτικές, σκεφτόµαστε και πράττουµε µε τρόπο που δε 

θα είχε νόηµα να αµφισβητήσουµε. Με αυτόν τον τρόπο ο Wittgenstein απαντά στο 

σκεπτικό επιχείρηµα που υποστηρίζει ότι κάθε πεποίθηση µπορεί να διαψευστεί. [64] 

Αυτό που λογίζεται ως απόδειξη για να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί µια πρόταση, 

εξαρτάται από τις πρακτικές, οι οποίες προϋποθέτουν την αποδοχή των βασικών 

προτάσεων. Οι πρακτικές επιτρέπουν να αµφισβητήσουµε µερικές από τις βασικές 

προτάσεις µόνο σε ειδικές περιστάσεις (µπορεί δηλαδή κάποιος να ελέγξει τις 

αισθήσεις του, όταν πιστεύει ότι έχει ναρκωθεί κτλ.). Το σύστηµά µας όµως δεν 

περιλαµβάνει πρακτικές σύµφωνα µε τις οποίες οι βασικές προτάσεις µπορούν να 

αµφισβητηθούν υπό κανονικές συνθήκες. Για να υπάρξουν τέτοιες πρακτικές πρέπει 

να αλλάξει ριζικά το σύστηµά µας. Η εµπειρία, η εξάσκηση, η συµπεριφορά µας και 

γενικά όλα αυτά που ο Wittgenstein oνοµάζει �φυσική ιστορία�, απαιτούν την 

αποδοχή των βασικών προτάσεων, αλλά δεν µπορούν να θεµελιώσουν αυτές ή το 

σύστηµα στο οποίο είναι αποδεκτές.  

Η αµφισβήτηση των βασικών προτάσεων θα σήµαινε όχι µόνο να ρωτήσουµε 

αν µια εµπειρική πρόταση είναι αληθής, ψευδής ή  πιθανή, αλλά αν δεχόµαστε και ότι 

οι πρακτικές µε τις οποίες συνδέονται οι εµπειρικές προτάσεις µπορούν να ελεχθούν. 

Ο Wittgenstein θεωρεί ότι τέτοια  ερώτηση δεν µπορεί να τεθεί, επειδή δε θα είχε 

νόηµα. Οι δραστηριότητες που κάνουµε χωρίς να αµφισβητούµε τις βασικές 

προτάσεις είναι βαθιά ριζωµένες µέσα στη σκέψη µας και τη συµπεριφορά µας και 

είναι άρρηκτα δεµένες µε τον τρόπο ζωής µας. Μπορούµε να πούµε τελικά ότι ο 

Wittgenstein στο ερώτηµα αν µπορούν να ελεγχθούν οι βασικές προτάσεις,  δίνει µια 

απάντηση που δε στηρίζεται σε επιχειρήµατα ή αποδείξεις, όπως γίνεται µε την 

αποδοχή άλλων προτάσεων (ΠΒ 92, 262). Στις παρατηρήσεις του δυστυχώς δεν 

υπάρχει  µια  πιο ολοκληρωµένη άποψη που θα περιελάµβανε την αλλαγή ή ακόµα  

και την άρνηση των πρακτικών στις οποίες υπονοούνται οι βασικές προτάσεις και 
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που θα περιχαράκωνε ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο αυτή η αλλαγή ή η άρνηση 

λαµβάνει χώρα. Αυτό είναι ένα ζήτηµα που µένει ανοιχτό στο Περί της Βεβαιότητας 

καθώς ο Wittgenstein δεν φαίνεται να έχει  σκοπό να επιλύσει τέτοιου είδους  

ζητήµατα. Έτσι ο σκεπτικός µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα  

αλλαγής στο σύστηµά µας για να αµφισβητήσει και να δείξει ότι οι παρούσες 

συγκεκριµένες εµπειρικές βασικές προτάσεις δεν αιτιολογούνται.  

Κατά τον R. Fogelin ο Wittgenstein  αντιµετωπίζει τη σκεπτική αµφιβολία µε 

τον ίδιο τρόπο και στην πρώιµη και στην ύστερη σκέψη του. [65] Στο Tractatus 

παρατηρεί  ότι αν µπορεί να διατυπωθεί µια ερώτηση, είναι επίσης δυνατό να 

απαντηθεί. Στο Περί της Βεβαιότητας, αν πει κάποιος �δε γνωρίζω αν αυτό είναι ένα  

χέρι�, µπορεί να του πει κάποιος  �Κοίταξέ το από πιο κοντά� (ΠΒ 3) ή να ρωτήσει 

�Με ποιο δικαίωµα δεν αµφιβάλω για την ύπαρξη των χεριών µου�.  Αλλά αν θέτει  

κάποιος τέτοια ερώτηση, παραβλέπει το γεγονός ότι µια αµφιβολία για την ύπαρξη 

λειτουργεί µόνο µέσα σε ένα συγκεκριµένο γλωσσικό παιχνίδι. (ΠΒ 24) ∆εν 

καταλαβαίνουµε δηλαδή τον χαρακτήρα της αµφιβολίας µέχρι να καταλάβουµε το 

λόγο για τον οποίο αµφιβάλλουµε και να κατανοήσουµε ποια θέµατα πρέπει να 

συζητήσουµε για να αίρουµε την αµφιβολία. Παραδοσιακά οι φιλόσοφοι έχουν την 

τάση να θεωρούν δεδοµένο ότι οι ερωτήσεις έχουν σηµασία και αµέσως προσπαθούν 

να τις απαντήσουν. Γνωρίζουµε τι σηµαίνει να αµφιβάλλει κανείς και γνωρίζουµε τι 

σηµαίνει να έχει χέρια, έτσι δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουµε τι σηµαίνει να 

αµφιβάλλει κάποιος ότι έχει χέρια. [66] Γι' αυτό το λόγο ο Moore επιχειρεί να 

αντικρούσει την άποψη του ιδεαλιστή δείχνοντας τα χέρια του. Αντίθετα ο 

Wittgenstein υποστηρίζει ότι οι αµφιβολίες του ιδεαλιστή δεν µπορούν να 

αντιµετωπιστούν γιατί είναι έξω από το γλωσσικό παιχνίδι. Έτσι οι δηλώσεις του 

κοινού νου του Moore δεν χρησιµοποιούνται µε επιτυχία όταν κατευθύνονται 

εναντίον µιας αµφιβολίας χωρίς νόηµα εκτός γλωσσικού παιχνιδιού. (ΠΒ 481) 

Ο Wittgenstein χωρίς να  συµµερίζεται την άποψη του ιδεαλιστή (π.χ δε λέει. 

ότι ο Moore καθισµένος σε ένα πάρκο στο φως της µέρας, δεν γνωρίζει ότι υπάρχει 

ένα δέντρο πίσω του) υποστηρίζει ότι οι γνωστικοί ισχυρισµοί συνδέονται µε το 

πλαίσιο αναφοράς και έχουν ένα αρκετά ιδιαίτερο ρόλο εντός των γλωσσικών 

παιχνιδιών µέσα στα οποία χρησιµοποιούνται. Σε ένα τυπικό πλαίσιο αναφοράς µέσα 

στο οποίο οι άνθρωποι ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν, απαντούν σε ερωτήσεις και  

αντιµετωπίζουν αµφιβολίες που έχουν νόηµα. Όταν κάποιος  ρωτήσει �Πώς το 

ξέρεις�,  ζητά µια αιτιολόγηση η οποία θα  ποικίλει σε σχέση µε το θέµα κάθε φορά.  
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Η δυσκολία σχετικά µε την απάντηση στη σκεπτική πρόκληση είναι ότι η 

αιτιολόγηση που δίνω δεν είναι καλύτερη από τον ισχυρισµό που προσπαθώ να 

υπερασπιστώ, επειδή ο σκεπτικός θα  συνεχίσει να θέτει ερωτήσεις. Εφόσον 

πρόκειται δηλαδή για µια ολική αµφιβολία χωρίς τέλος (regressus ad infinitum), οι 

γνωστικοί ισχυρισµοί ή οι αµφιβολίες δεν έχουν νόηµα. Έτσι καταλήγουµε στη θέση 

ότι οι αµφιβολίες µε νόηµα µπορούν να διατυπωθούν ή οι ερωτήσεις να γίνουν και οι 

απαντήσεις να δοθούν µόνο εντός του πλαισίου αναφοράς του γλωσσικού παιχνιδιού 

και αυτό είναι που δίνει σε αυτές τις δραστηριότητες νόηµα. Το λάθος του σκεπτικού 

είναι ότι θέτει ερωτήσεις  ζητώντας από τους άλλους να δώσουν απαντήσεις σε αυτές 

έξω από το πλαίσιο αναφοράς ενός γλωσσικού παιχνιδιού. Αυτή είναι κατά το Robert 

Fogelin  η θεµελιώδης απάντηση του Wittgenstein στο κοινό σκεπτικισµό, σε εκείνο 

το είδος σκεπτικισµού κατά το οποίο  η αµφιβολία  έχει ολοκληρωτικό χαρακτήρα. 

[67]  

Εκτός όµως από αυτήν την απάντηση που δίνει ο Wittgenstein στο σκεπτικό 

επιχείρηµα, υπάρχει και η άποψη ότι ένα είδος σκεπτικισµού διατρέχει τις σηµειώσεις 

του. Συγκεκριµένα ο Malcolm φτάνει σε αυτό το συµπέρασµα παρατηρώντας πως 

ακόµα κι αν έχουµε βεβαιότητα για κάτι, (ΠΒ 194) πάλι µπορούµε να κάνουµε λάθος, 

και πως όλες µας οι βεβαιότητες στηρίζονται στην εµπιστοσύνη και την αποδοχή. 

Επίσης επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει εγγύηση πως δε θα συµβούν ανήκουστα 

συµβάντα ή ότι κάποιος δεν έρχεται σε αντίθεση µε τη µαρτυρία  άλλων προσώπων 

(ΠΒ 420, 503). [68] Το συµπέρασµα αυτό του Malcolm, θα λέγαµε, ότι προέρχεται 

από το γεγονός που αναφέραµε παραπάνω, ότι δηλ. ο Wittgenstein δεν παρέχει ένα 

πλαίσιο µέσα στο οποίο θα εξηγούσε πιο αναλυτικά το µηχανισµό αλλαγής των 

βασικών προτάσεων. Αυτή η έλλειψη οδηγεί πιθανόν τον Malcolm να πει ότι οι 

παρατηρήσεις  του Wittgenstein διακατέχονται από ένα είδος σκεπτικισµού. Ο 

Wittgenstein επισηµαίνει ότι δεν υπάρχει µεταφυσική βεβαιότητα, µε την έννοια της 

αντικειµενικής και απόλυτης βεβαιότητας. Και ο ίδιος ο Malcolm παραδέχεται ότι 

αυτά τα στοιχεία που κατά τη γνώµη του συνιστούν ένα είδος σκεπτικισµού, στην 

ουσία επεξηγούν τη φράση του  Wittgenstein �όσο µπορεί να γνωρίζει κάποιος κάτι 

τέτοιο� (ΠΒ 623) και δε µειώνουν καθόλου τη βεβαιότητα που εκδηλώνει κάποιος 

στις περιστάσεις της αληθινής ζωής. [69] Ο Wittgenstein ορίζει τις έννοιες της 

γνώσης και της βεβαιότητας µέσα στο πλαίσιο της ανθρώπινης ζωής, µέσα στην 

κοινωνία µας, τη µορφή ζωής µας καταρρίπτοντας την απόλυτη αµφιβολία.     
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Η ανάλυση του Wittgenstein αποτελεί µια κριτική του καρτεσιανισµού και 

του σκεπτικισµού που γεννά. Μεγαλώνουµε σε µια κοινότητα στην οποία µαθαίνουµε 

να αναγνωρίζουµε ορισµένους ανθρώπους, να µιλάµε µια γλώσσα και να 

συµµετέχουµε  ασυνείδητα σε πολλές ανθρώπινες πρακτικές και θεσµούς. Η 

κοινότητα µας προµηθεύει ένα υπόβαθρο πεποιθήσεων του οποίου την ύπαρξη κανείς 

δεν µπορεί να αρνηθεί ή να αµφισβητήσει. Αυτό το υπόβαθρο δεν είναι a priori αρχές 

µε τη φιλοσοφική έννοια, αλλά προσλαµβάνεται µε την εκπαίδευση και εξαρτάται 

από παράγοντες που αλληλοσυνδέονται µεταξύ τους. Εµείς προσλαµβάνουµε αυτό το 

υπόβαθρο µέσω των δραστηριοτήτων. Ένα µεγάλο µέρος των πεποιθήσεων γίνεται 

λοιπόν  αποδεκτό χωρίς δισταγµό και η έρευνα σχετικά µε αυτές διενεργείται µόνο σε 

εξαιρετικές περιστάσεις. Οι προτάσεις του Moore του κοινού νου ανήκουν σε αυτήν 

την κατηγορία. Ο σκεπτικός θέτει συνεχώς σε αµφιβολία αυτές τις προτάσεις,  ζητά 

αιτιολόγηση ακόµα και για τις πιο συνηθισµένες πεποιθήσεις. Οι αµφιβολίες του 

λοιπόν, έχουν ολοκληρωτικό χαρακτήρα  και καθώς επεκτείνονται φτάνουν στο 

σηµείο να µην έχουν νόηµα.  

Ο Wittgenstein πιστεύει ότι µια πεποίθηση γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται 

σχετιζόµενη µε τις πρακτικές της κοινότητάς µας και ότι η βεβαιότητά µας υπάρχει 

µέσα στο πλαίσιο της ανθρώπινης ζωής. Η απάντηση στο σκεπτικό επιχείρηµα 

δηλαδή, είναι ότι όταν εµπλεκόµαστε στις πρακτικές της κοινότητάς µας, πράττουµε 

µε τρόπο που δε θα είχε νόηµα να αµφισβητήσουµε. Η έννοια του γλωσσικού 

παιχνιδιού είναι βασική για την κριτική του Wittgenstein στο σκεπτικισµό, καθώς η  

αµφιβολία µας σχετικά µε τις βασικές προτάσεις δεν έχει νόηµα, επειδή είναι εκτός 

γλωσσικού παιχνιδιού.  
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6. Γενικά  Συµπεράσµατα 
 

Στο Περί της Βεβαιότητας ο Wittgenstein στοχάζεται πάνω στην προσπάθεια 

του Μoore να επικαλεστεί  τον κοινό  νου για να ανασκευάσει διάφορα σκεπτικά 

επιχειρήµατα που παράγονται συνήθως από ιδεαλιστές. Συγκεκριµένα ο  Μoore 

επιχειρεί να διασώσει αυτό που ονοµάζει κοινό νου µε το να ισχυρίζεται ότι γνωρίζει 

πως ο κόσµος είναι αληθινός ενάντια στα επιχειρήµατα των φιλοσόφων που 

αµφιβάλλουν γι� αυτόν ή απλώς τον αρνούνται. Αντικρούει τις αµφιβολίες για την 

ύπαρξη των φυσικών αντικειµένων, δείχνοντας τα χέρια του και  επικαλείται το 

γεγονός ότι γνωρίζει µε βεβαιότητα πως ο κόσµος υπάρχει πολλά χρόνια προτού ο 

ίδιος γεννηθεί. Ο Wittgenstein θεωρώντας ανεπαρκείς τις αντικρούσεις του Μoore 

διαπιστώνει ότι οι ιδεαλιστές δε θα διαφωνούσαν µε τον Μoore στο επίπεδο του 

κοινού νου και ότι οι αµφιβολίες τους είναι υπερβολικές, µάταιες και άνευ 

νοήµατος.[70]  

Στο άρθρο του �Βεβαιότητα�, ο Moore λέει ότι �είναι πράγµατι προφανές, 

νοµίζω ότι ένα πράγµα δεν µπορεί να είναι βέβαιο εκτός εάν είναι γνωστό: αυτό είναι 

ένα φανερό σηµείο που διακρίνει την χρήση της λέξης �βέβαιος� από αυτήν της λέξης 

�αληθής�· ένα πράγµα που κανείς δεν γνωρίζει µπορεί αρκετά καλά να είναι αληθές 

αλλά δεν µπορεί να είναι βέβαιο�. Και προσθέτει �Μπορούµε να πούµε ότι είναι 

αναγκαία προϋπόθεση για την αλήθεια της πρότασης �είναι βέβαιο ότι p� πως κάποιος 

θα έπρεπε να γνωρίζει ότι p είναι αληθές.��. [71]  Με άλλα λόγια, ο Moore επιχειρεί 

να δείξει ότι το να γνωρίζει κάποιος µια πρόταση αποτελεί µια απαραίτητη συνθήκη 

ώστε αυτή η πρόταση να είναι βέβαιη. ∆εν καταλήγει όµως στο συµπέρασµα ότι οι 

έννοιες της γνώσης και της βεβαιότητας διαφοροποιούνται. Η θέση τελικά που 

υποστηρίζει είναι ότι η φράση �γνωρίζω ότι p είναι αληθές� ταυτίζεται µε τη φράση 

�είµαι βέβαιος ότι p είναι αληθές�.  

Από την άλλη πλευρά  το έργο του Wittgenstein  προµηθεύει αρκετά στοιχεία 

για να αποδείξει ότι η βεβαιότητα και η γνώση διακρίνονται. Το Περί της βεβαιότητας 

περιέχει σχόλια και παρατηρήσεις, τα οποία όµως δεν αποτελούν µια συστηµατική 

επιχειρηµατολογία. Το πρόβληµα της γνώσης και της βεβαιότητας εξετάζεται µέσα 

στο ευρύτερο πλαίσιο των αντιλήψεών του Wittgenstein για τη φιλοσοφία. Εκφράζει 

λοιπόν,  την αντίρρησή του  προς την άποψη του Moore, ότι οι προτάσεις του κοινού 
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νου, των οποίων τη βεβαιότητα κανείς δεν αµφισβητεί, είναι γνωστό ότι είναι 

αληθείς· και η αντίρρησή του αυτή  συνδέεται  µε την ιδέα ότι το νόηµα της φράσης 

�Εγώ γνωρίζω�� συνίσταται στη χρήση της στη γλώσσα. Οι γνωστικοί ισχυρισµοί 

έχουν συγκεκριµένο περιβάλλον αναφοράς και παίζουν ιδιαίτερο ρόλο εντός του 

γλωσσικού παιχνιδιού στο οποίο χρησιµοποιούνται. Γι� αυτό ακριβώς και η 

αµφιβολία προϋποθέτει την κατοχή του γλωσσικού παιχνιδιού. O Wittgenstein 

πιστεύει ότι οι φιλόσοφοι δεν βλέπουν πόσο πολύ εξειδικευµένη είναι η χρήση της 

έκφρασης �Εγώ γνωρίζω� γι� αυτό και αναλύει την χρήση της στην καθηµερινή 

συµπεριφορά, διαπιστώνoντας τελικά ότι οι βασικές προτάσεις δεν χρησιµοποιούνται 

στην καθηµερινή µας γλώσσα όπως οι υπόλοιποι γνωστικοί ισχυρισµοί και ότι µόνο 

σε εξαιρετικά γλωσσικά παιχνίδια  θα µπορούσαµε να τις εκφέρουµε. ∆εν γνωρίζουµε 

τις βασικές προτάσεις γιατί το �Εγώ γνωρίζω� χρησιµοποιείται σε συνδυασµό µε την 

αιτιολόγηση του γνωστικού ισχυρισµού που εκφέρουµε και όταν υπάρχει η 

δυνατότητα του λάθους. Η χρήση του �γνωρίζω� προϋποθέτει επίσης ότι η αµφιβολία 

έχει νόηµα και η αµφιβολία έχει νόηµα µόνο εντός του γλωσσικού παιχνιδιού. 

Βέβαια αν οι αµφιβολίες που εγείρονται δικαιολογούνται µόνο στο πλαίσιο 

ενός γλωσσικού παιχνιδιού, θα θέταµε εύλογα το ερώτηµα τί είναι αυτό που 

δικαιολογεί το ίδιο το γλωσσικό παιχνίδι; Η απάντηση είναι µάλλον ότι δεν υπάρχει 

καµία δικαιολόγηση αφού �Η δυσκολία βρίσκεται στο να αντιληφθούµε το αβάσιµο 

της πίστης µας� (ΠΒ 166) και �Η ζωή µου συνίσταται στ� ότι είµαι ευχαριστηµένος 

να αποδέχοµαι πολλά πράγµατα� (ΠΒ 344). Φαίνεται λοιπόν ότι για τον Wittgenstein 

η συµµετοχή µας  στο γλωσσικό παιχνίδι δε χρειάζεται καµιά δικαιολόγηση εκ 

µέρους  µας και αποτελεί µια δραστηριότητα που συµβαδίζει µε την ανθρώπινη φύση. 

Με άλλα λόγια αποτελεί µια  κακή σύλληψη από τη µεριά του παραδοσιακού 

γνωσιοθεωρητικού να εκλάβει την άποψή µας για τον κόσµο, όπως εκφράζεται στις 

θεµελιώδεις προτάσεις, ως µια υπόθεση που ζητά απόδειξη. Η άποψή µας για τον 

κόσµο δεν πρέπει να ειδωθεί κατά τον ίδιο τρόπο όπως, ας πούµε, η άποψή µας για τα 

αίτια του ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου. Η σχέση  µας προς τις προτάσεις του 

κοινού νου  ή τις βασικές προτάσεις αποκαλύπτεται ότι είναι πιο άµεση, πιο βαθειά, 

[72] και χαρακτηρίζεται από  το γεγονός ότι τίποτα δε θα µπορούσε να είναι πιο 

βέβαιο από ότι είναι αυτές, ότι δεν µπορούµε να θεωρήσουµε αυτές τις προτάσεις ως 

υποθέσεις ανοιχτές στην αµφιβολία και ότι δεν µπορούµε να καταλάβουµε τι θα 

σήµαινε ένα  λάθος σχετικά µε αυτές.  
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Οι θεµελιώδεις προτάσεις δεν είναι τελικά γραµµατικοί κανόνες ούτε  

εµπειρικές προτάσεις όπως αρχικά φαίνονται. Ο Wittgenstein σκέφτηκε ένα είδος 

βεβαιότητας που είναι εµπειρικό αλλά και απρόσβλητο στην αµφιβολία. Τι είδους 

προτάσεις λοιπόν είναι αυτές; Ένας τρόπος µε τον οποίο µπορεί κάποιος να σκεφτεί 

τις βασικές προτάσεις,  είναι να τις παροµοιάσει µε αντικείµενα που εκτίθενται  και 

που µπορούν να ιδωθούν αλλά δεν έχουν λειτουργία. Μερικές είναι όπως τα 

απολιθώµατα ενός προγενέστερου πολιτισµού, αντικείµενα που κάποτε είχαν µια 

χρήση αλλά δεν έχουν καµία πια. Ένα παράδειγµα  πρότασης που δεν έχει πια χρήση  

είναι  �η γη είναι στρογγυλή�. [73] Οι  προτάσεις όπως  η γη είναι στρογγυλή ή ο 

κόσµος είναι πολύ παλιός έχουν  ένα νόηµα,  αυτό που τους λείπει είναι µια χρήση.  

Αυτό είναι πράγµατι το πρόβληµα που αντιµετώπισε o Wittgenstein καθώς έχει ήδη 

εκφράσει την άποψή του ότι το νόηµα και η χρήση της γλώσσας συνάπτονται στενά. 

Έχουµε λοιπόν ένα σύνολο από προτάσεις που έχουν κοινό α) τη µη  χρησιµότητά 

τους στα γλωσσικά παιχνίδια και β) το γεγονός ότι είναι απρόσβλητες στην 

αµφισβήτηση.  Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ρόλο τους.  

Ένα βασικό ερώτηµα λοιπόν που προκύπτει µέσα από την έρευνά µας 

σχετίζεται  µε το ρόλο των βασικών προτάσεων. Πώς οι βασικές προτάσεις µπορούν 

να µην ανήκουν στα γλωσσικά παιχνίδια αφού αποτελούν γλωσσικές προτάσεις; Πώς 

δηλαδή οι βασικές προτάσεις µπορούν να συνδυαστούν  µε την άποψη ότι το νόηµα 

είναι στενά δεµένο µε την χρήση της γλώσσας; Και θα ρωτούσαµε τελικά αν αυτές  

έχουν νόηµα αφού φαίνεται να µην έχουν χρήση; Αυτό που επισηµαίνει ο 

Wittgenstein είναι ότι οι βασικές προτάσεις ανήκουν στη δοµή της γλώσσας µας και  

δε συζητιούνται εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Αποτελούν προϋποθέσεις του τρόπου 

δράσης µας και δεν είναι προτάσεις ενός φιλοσοφικού συστήµατος σχετικά µε τις 

οποίες µπορούµε να διαφωνήσουµε ή τις οποίες µπορούµε να ερµηνεύσουµε µε 

διαφορετικό τρόπο. Μπορούν όµως, όπως είδαµε να χρησιµοποιηθούν µέσα σε 

γλωσσικά παιχνίδια διαφορετικά από τα συνηθισµένα, -σε φανταστικές δηλ. και 

ανήκουστες περιστάσεις, τα οποία δεν παύουν να είναι γλωσσικά.  Άρα έχουν χρήση 

σε αυτήν την περίπτωση. Πιο γενικά, οι βασικές προτάσεις βρίσκονται στο θεµέλιο 

του γλωσσικού παιχνιδιού και  έχουν µια υπόρρητη χρήση αφού αποτελούν το 

προαπαιτούµενο υπόβαθρο των γλωσσικών παιχνιδιών. Έχουν χρήση υπό την 

ευρύτερη έννοια καθώς λειτουργούν ως  µεντεσέδες γύρω από τους οποίους οι 

έρευνες µας περιστρέφονται. Υπάρχουν ως µέρος της συγκρότησης των ποικίλων 
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επιστηµών και της γλώσσας µας, αν και περνούν απαρατήρητες. Έτσι αποτελούν 

µέρος της γλώσσας, αν και αυτό είναι  µη- ορατό. 

Η προσπάθεια του Wittgenstein τελικά επικεντρώνεται στη γεφύρωση της 

γλώσσας και της ζωής καθώς συλλαµβάνει την πρωταρχική βεβαιότητα, τη 

βεβαιότητα των βασικών προτάσεων ως µια µορφή ζωής· αντιµετωπίζει δηλαδή τις 

βασικές προτάσεις ως ειδικές περιπτώσεις, ουσιαστικά ως προτάσεις που είναι 

σηµαντικές ακριβώς επειδή αποτελούν σηµείο σύνδεσης της γλώσσας και της 

πρακτικής της ζωής. Γι' αυτό το λόγο, για να περιγράψει το ρόλο τους  ο Wittgenstein 

έδωσε πολλές µεταφορικές εικόνες, όπως µεντεσέδες, άξονας περιστροφής, κοίτη 

ποταµού. Οι µεταφορικές εικόνες επιτρέπουν δηλαδή να αποδοθεί καλύτερα η σχέση 

γλωσσικού και εξω-γλωσσικού στοιχείου. Βέβαια, ένα σηµαντικό πρόβληµα που 

παραµένει είναι ότι δε διευκρινίζεται πώς γίνεται η µεταβολή της µορφής ζωής. Αφού 

οι βασικές προτάσεις δεν αιτιολογούνται µε επιχειρήµατα και αποδείξεις, τότε πώς 

γίνεται η αλλαγή τους; Αυτό είναι ένα ζήτηµα που µένει ανοιχτό στο Περί της 

Βεβαιότητας και δεν υπάρχει µια ολοκληρωµένη άποψη η οποία θα εξηγούσε πιο 

αναλυτικά τη δυνατότητα µεταβολής των βασικών προτάσεων. 

Ό,τι αποτελεί ατράνταχτη πεποίθηση, τελικά µοιάζει να µην  είναι προτάσεις 

αλλά ένα βαθύτερο είδος δέσµευσης σε µια ανθρώπινη πραγµατικότητα και σε µια 

ανθρώπινη κοινότητα. Η �αλυσίδα των λόγων� εξαντλείται και  το τέλος δεν είναι 

αυταπόδεικτες προτάσεις, δεν είναι ένα είδος θέασης από τη µεριά µας αλλά ένας 

τρόπος δράσης του οποίου η δυνατότητα εξαρτάται από τη βεβαιότητά µας για 

αρκετές πεποιθήσεις µας. Ακριβώς όπως στους υπολογισµούς µαθαίνουµε να 

υπολογίζουµε χρησιµοποιώντας µερικές βασικές πράξεις χωρίς αµφιβολία και  χωρίς 

σκέψη, µε τον ίδιο τρόπο οι βασικές προτάσεις λειτουργούν ως κανόνες που διέπουν 

τα γλωσσικά παιχνίδια δίχως όµως να είναι αυθαίρετες αρχές αλλά καθορισµένες από 

τους περιορισµούς που θέτει ο ανθρώπινος τρόπος ζωής µας. Αυτές αποτελούν ένα 

σύνολο το οποίο περιλαµβάνει τη γλώσσα και τον ανθρώπινο κόσµο, και το οποίο δεν 

µπορούµε να αποχωριστούµε. Αν υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τις βασικές 

προτάσεις, θα καταλήξουµε να θεωρήσουµε τους άλλους διανοητικά διαταραγµένους 

ή αιρετικούς. [74] 

Σύµφωνα µε τον Wittgenstein το λάθος του Moore ήταν ότι παρερµήνευσε 

την έννοια της βεβαιότητας που αντιπροσωπεύουν οι βασικές προτάσεις και ότι 

προσπάθησε να τις αποδείξει µε το να τις υπερασπιστεί, όπως έκανε δηλαδή 

επιµένοντας ότι τις γνωρίζει ως αληθείς. Έκανε λάθος να τις αντιµετωπίσει ως 
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υποθέσεις για τις οποίες θα ήταν δυνατό να υπάρχουν θεµέλια  ή αποδείξεις. Ο 

Wittgenstein διακρίνει ανάµεσα στη δυνατότητα απόδειξης και στην πεποίθηση ότι 

µια πρόταση είναι αληθής, αποκαλύπτοντας ότι η απόλυτη βεβαιότητα είναι µια 

στάση. O Moore δεν είχε αναγνωρίσει τον ιδιαίτερο ρόλο των βασικών προτάσεων 

στις κρίσεις που κάνουµε, και οδηγήθηκε σε σύγχυση προσπαθώντας να 

αντιµετωπίσει την πρόκληση των σκεπτικών που τις αµφισβητούσαν. Αλλά το να 

ισχυριστείς ότι τις γνωρίζεις είναι το ίδιο άστοχο όσο και να τις αµφισβητήσεις καθώς 

διατηρούµε προς αυτές µια στάση αυτόµατης αποδοχής. Η άρνησή µας να τις 

αµφισβητήσουµε είναι ένα σηµαντικό στοιχείο του τρόπου που ζούµε και πράττουµε, 

είναι µέρος αυτού που ορίζεται ως µορφή ζωής.  

Και ο Moore και ο Wittgenstein λοιπόν αποδέχονται ότι υπάρχει βεβαιότητα 

και ότι αυτό που είναι βέβαιο είναι θεµελιώδες. ∆ιαφωνούν όµως σχετικά µε το 

ερώτηµα εάν τα θεµέλια αποτελούν γνώση. Και ενώ εµφανίζεται αυτή να είναι η 

βασική τους διαφωνία, καθώς προχωρά η ανάγνωσή µας φαίνεται ότι δεν είναι το 

µόνο σηµείο διαφωνίας. Ο Wittgenstein  αρχίζει να αποµακρύνεται από την 

προτασιακή σύλληψη υπέρ µιας άλλης πιο βαθιάς σύλληψης. Πιθανόν να κατάλαβε 

πως αν κάποιος πιστεύει ότι η βεβαιότητα συλλαµβάνεται µόνο µε προτάσεις όπως ο 

Descartes και ο Moore, δεν θα µπορούσε να αντισταθεί στο το να διατυπώσει ότι 

γνωρίζει αυτές τις προτάσεις. Κυρίως λοιπόν όσο προχωρούµε προς τα τελευταία 

αποσπάσµατα του Περί της Βεβαιότητας ξεπηδά µια βεβαιότητα ως τρόπος δράσης 

που βρίσκεται στο θεµέλιο του γλωσσικού παιχνιδιού. Ετσι χρησιµοποιείται ο όρος 

�πρόταση� χωρίς όµως να πρόκειται για προτάσεις µε την παραδοσιακή έννοια του 

όρου. Η ιδέα ότι η δράση βρίσκεται στο θεµέλιο του γλωσσικού παιχνιδιού αντί για 

οποιοδήποτε σύστηµα πεποιθήσεων και ότι τελικά η  βεβαιότητα πηγάζει από τη 

συµµετοχή κάποιου στην ανθρώπινη κοινότητα εντός της οποίας η εξάσκηση και οι 

συνήθειες διαµορφώνουν το υπόβαθρο στο οποίο το γλωσσικό παιχνίδι στηρίζεται, 

αποτελεί µια νέα σύλληψη της βεβαιότητας που διαχωρίζει τελικά τον Wittgenstein 

από την παράδοση. 

Στη διαφορετική αυτή σύλληψη της βεβαιότητας αυτό που εκλαµβάνει ο 

Wittgenstein ως θεµελιώδες είναι η εικόνα που έχουµε για τον κόσµο και που όλοι 

κληρονοµούµε ως µέλη της ανθρώπινης κοινότητας. Αυτή η βεβαιότητα είναι 

ενστικτώδης, δεν είναι προϊόν λογικής αλλά προϋποθέτει µια εµπιστοσύνη 

προλογική: �ένα γλωσσικό παιχνίδι είναι δυνατόν αν κάποιος εµπιστεύεται κάτι� (ΠΒ 

509). Όλα τα όντα κληρονοµούν την εικόνα τους για τον κόσµο η οποία εκδηλώνεται 
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στην δράση. Στους ανθρώπους αυτή η εικόνα, το κοσµοείδωλο, προσλαµβάνεται 

µέσω της συµµετοχής από την παιδική ηλικία στις κοινές πρακτικές. Η αναφορά 

άλλωστε στα παιδιά και στην  εξάσκηση στις γλωσσικές τους δραστηριότητες παίζει 

σηµαντικό ρόλο κυρίως στο τελευταίο µέρος των σηµειώσεων του. Τελικά αυτή η 

σύλληψη της βεβαιότητας παρουσιάζει το προσόν να µην καθίσταται γνωστή ή µη, 

λογική ή µη, αληθής ή ψευδής, αλλά είναι εκεί όπως η ζωή µας. 
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