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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Στίβεν Λο

Η φιλοσοφία αντιμετωπίζει τα   
«μεγάλα ερωτήματα», όπως τα αποκαλούμε μερικές 
φορές. Αυτά περιλαμβάνουν ερωτήματα για την ηθική 
(«Τι κάνει τα πράγματα ηθικώς σωστά ή εσφαλμέ-
να;»)· για το τι μπορούμε να γνωρίσουμε, αν υποθέ-
σουμε ότι μπορούμε να γνωρίσουμε κάτι («Ξέρετε 
αν ο κόσμος γύρω σας είναι πραγματικός και όχι μια 
εικονική πραγματικότητα δημιουργημένη από υπολο-
γιστή;»)· για τον χαρακτήρα της ανθρώπινης ύπαρξης 
(«Είμαστε άραγε ο εγκέφαλός μας; Έχουμε ψυχή;»)· 
και για τον χαρακτήρα της πραγματικότητας («Γιατί 
υπάρχει το οτιδήποτε;»).

Η θρησκεία απαντά σε πολλά από τα ίδια ερωτή-
ματα, αλλά ενώ η φιλοσοφία και η θρησκεία αλλη-
λοκαλύπτονται στα ερωτήματα που θίγουν, μπορεί 
να διαφέρουν στην προσέγγιση που υιοθετούν για να 
δώσουν απαντήσεις. Ενώ η πίστη και η αποκάλυψη 
είναι κατά κανόνα οι ακρογωνιαίοι λίθοι της θρη-
σκευτικής πεποίθησης, η φιλοσοφία δίνει έμφαση 
στη λογική, στην επιστράτευση της νοημοσύνης μας 
προκειμένου να βρούμε, όσο καλύτερα μπορούμε, 
ποιες είναι οι απαντήσεις.

Ο Σωκράτης υποτίθεται ότι είπε «Ανεξέταστη ζωή 
δεν αξίζει να ζει κανείς» (Ανεξέταστος βίος ου βιωτός 
ανθρώπω). Βαριά λόγια –κάπως υπερβολικά, κατά τη 
γνώμη μου. Ας υποθέσουμε ότι κάποιος αφιερώνεται 
ανυστερόβουλα στο να βοηθάει και να εμπλουτίζει 
τη ζωή των φίλων του, της οικογένειάς του και της 
ευρύτερης κοινωνίας. Δύσκολα θα λέγαμε πως έζησε 
ανάξια ζωή απλώς και μόνο επειδή ποτέ δεν στάθηκε 
να θέσει στον εαυτό του ένα φιλοσοφικό ερώτημα.
Ωστόσο, δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι το να εκτεθεί 
έστω και λίγο κάποιος στη φιλοσοφία μπορεί να είναι 
πολύτιμο. Το είδος δεξιοτήτων που καλλιεργεί η φι-
λοσοφία –όπως η ικανότητα να εντοπίζεις μια λογική 
πλάνη ή να διατυπώνεις τα επιχειρήματά σου συνοπτι-
κά και με ακρίβεια– είναι από τις δεξιότητες «παντός 

καιρού» που εκτιμούν οι εργοδότες. Λίγη κατάρτιση 
στη φιλοσοφία μπορεί επίσης να μας βοηθήσει να 
οικοδομήσουμε ρωμαλέους αμυντικούς μηχανισμούς 
και να αποκτήσουμε ανοσία σε πομπώδεις πολυλογά-
δες και στα τεχνάσματα των τσαρλατάνων. Αλλά αυτά 
δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο λίγος φιλοσο-
φικός στοχασμός αξίζει τον κόπο.

Είτε το συνειδητοποιούμε είτε όχι, όλοι μας έχουμε 
φιλοσοφικές πεποιθήσεις. Το ότι υπάρχει Θεός είναι 
μια φιλοσοφική πεποίθηση, όπως είναι και η πεποί-
θηση ότι δεν υπάρχει. Το ότι το καλό και το κακό δεν 
είναι απλώς θέμα υποκειμενικής γνώμης, είναι μια 
φιλοσοφική πεποίθηση, όπως είναι και η πεποίθηση 
ότι πρόκειται για υποκειμενικό θέμα. 

Πολλοί από εμάς περνάμε τη ζωή μας χωρίς καν 
να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε φιλοσοφικές 
απόψεις, πολύ δε λιγότερο να τις αμφισβητήσουμε. 
Μπορεί να ρωτήσετε: «Τι σημασία έχει αν κάνουμε ή 
όχι τέτοιες ερωτήσεις; Στο κάτω-κάτω οι πεποιθήσεις 
και η ζωή όσων τις στοχάζονται δεν διαφέρουν και 
πολύ από τις πεποιθήσεις και τη ζωή όσων δεν τις 
στοχάζονται. Οπότε, γιατί να χολοσκάμε;» Ίσως επειδή 
η ανεξέταστη ζωή δεν είναι ζωή που τη διαλέξανε 
ελεύθερα έχοντας επίγνωση τις εναλλακτικές δυνα-
τότητες, αλλά ένα αυλάκι που σκάφτηκε χωρίς σκέψη. 

Αν αυτό δεν σας πείθει ότι λίγη φιλοσοφία είναι 
καλή ιδέα, δεν παύει να είναι γεγονός ότι, είτε ωφέλι-
μη είτε όχι για σας, η φιλοσοφία είναι διασκεδαστική. 
Μέσα σ’ αυτές τις σελίδες θα βρείτε μερικές από τις 
πιο αξιοπερίεργες, έξυπνες, εκπληκτικές, και μερικές 
φορές εντελώς ενοχλητικές ιδέες που έχει διατυπώ-
σει ποτέ η ανθρωπότητα. Περάστε μέσα και γνωρίστε 
τις.

6  ◑  Πρόλογος
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Ποιο είναι το όλο θέμα;
Υπάρχει Θεός ή όχι; Πώς πρέπει να συμπεριφέρομαι; 
Τι είναι πραγματικό; Πώς ξέρουμε αυτά που ξέρουμε; 
Σε αυτό το βιβλίο, κορυφαίοι σε θέματα φιλοσοφίας 
συγγραφείς θα αιχμαλωτίσουν τη σκέψη σας με ένα 
εντατικό μάθημα κατανόησης των θεμελίων της 
κατανόησης.



8  ◑  Εισαγωγή

Πλατωνικός ιδεαλισμός
Τα «μεγάλα» ερωτήματα άρχισαν με τους αρχαίους 
Έλληνες φιλοσόφους. Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, τα 
πάντα στον κόσμο είναι αντανάκλαση της αληθινής 
ιδεώδους μορφής τους που υπάρχει έξω από τον 
κόσμο. Ο Πλάτωνας παρομοίαζε την εμπειρία 
αυτή με τις τρεμάμενες σκιές αντικειμένων που 
αντανακλώνται από το φως της φωτιάς πάνω στο 
τοίχωμα μιας σπηλιάς (δείτε σελ. 120).



ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μπάρι Λέβερ

Η φιλοσοφία προσπαθεί να φτάσει στη βαθύτερη   
ουσία των πραγμάτων, κάνοντας ερωτήσεις και προτείνοντας απαντήσεις. Για 
παράδειγμα, στη βαθύτερη ουσία της επιστήμης υπάρχουν ερωτήσεις όπως «Ποιοι 
είναι οι στόχοι των επιστημών;»· «Τι είναι επιστημονική μέθοδος και γιατί είναι 
τόσο επιτυχημένη;»· «Τι είναι επιστημονικός νόμος;»· «Τι είναι χρόνος;» και ούτω 
καθεξής. Οι επιστήμονες σε γενικές γραμμές δεν σταματούν για να σκεφτούν 
τέτοια «βαθύτερα» ερωτήματα, μια και είναι πολύ απασχολημένοι να εργάζονται 
πάνω στην ίδια την επιστήμη. Μπορούν να προχωρήσουν αποδεχόμενοι, ρητά ή 
σιωπηρά, ορισμένες απόψεις χωρίς να διερωτηθούν γι’ αυτές. Η σκέψη για ερω-
τήματα που βρίσκονται στο βάθος των πραγμάτων και η ανάπτυξη συστηματικών 
επεξηγήσεων των θεμελίων της επιστήμης αφήνεται για τους φιλοσόφους της 
επιστήμης.

Άλλοι κλάδοι της φιλοσοφίας αφορούν τα θεμέλια της ηθικής, της τέχνης, 
της θρησκείας, των μαθηματικών, της ψυχολογίας, της γλώσσας και της σκέψης 
γενικά. Πράγματι, για κάθε αντικείμενο και για κάθε ανθρώπινο εγχείρημα υπάρχει 
μια φιλοσοφία αυτού του θέματος η οποία διερευνά τα θεμέλια του αντικειμένου. 
Οι πιο γενικοί κλάδοι της φιλοσοφίας είναι η οντολογία (σχετικά με το τι υπάρ-
χει), η επιστημολογία (σχετικά με το πώς και πόσα μπορούμε να μάθουμε για το τι 
υπάρχει) και η ηθική (σχετικά με το τι πρέπει να κάνουμε για το τι υπάρχει).

Οι φιλόσοφοι σκέπτονται τα βαθύτερα ζητήματα εδώ και τουλάχιστον 2.500 
χρόνια. Αυτό άρχισε με τους μεγάλους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους Σωκράτη, 
Πλάτωνα και Αριστοτέλη και συνεχίστηκε μέχρι σήμερα, όπου οι περισσότεροι 
φιλόσοφοι (αλλά όχι όλοι) είναι επίσης καθηγητές πανεπιστημίου. Η φιλοσοφία 
έχει εξελιχθεί ως ένα είδος συνομιλίας μεταξύ αυτών των φιλοσόφων μέσα από 
τους αιώνες. Για παράδειγμα, το ερώτημα «Τι είναι γνώση;» το έθεσαν οι αρχαίοι 
Έλληνες, οι απαντήσεις τους συζητήθηκαν από τους φιλοσόφους του Μεσαίωνα, 
οι δε δικές τους απαντήσεις συζητήθηκαν και επαυξήθηκαν από τους φιλοσόφους 
του 17ου και του 18ου αιώνα, τον Καρτέσιο, τον Λάιμπνιτς και τον Χιουμ. Ένας 
σύγχρονος φιλόσοφος που προσεγγίζει αυτό το ερώτημα θα έχει το ένα του μάτι 
σε αυτή την ιστορία και το άλλο σε όσα λένε οι σύγχρονοί του. Στην πορεία αυτής 
της διαρκούς συνομιλίας, έχουν ανακύψει πολλά προβλήματα, τοποθετήσεις και 
παράδοξα. Στο βιβλίο αυτό θα βρείτε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα τους.

Εισαγωγή ◑  9



Σκεφτείτε το
Αν ήδη αναρωτιέστε για 
ποιο λόγο υπάρχει το 
βιβλίο αυτό, έχετε ήδη 
κάνει τα πρώτα βήματα 
για να γίνετε φιλόσοφος.
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ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ  
ΣΕ (ΚΑΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ)   
30 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
Μπάρι Λέβερ
 
Αν δυσπιστείτε στην ιδέα ότι μπορείτε να γίνετε      
φιλόσοφος μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, έχετε κάνει ένα πρώτο βηματάκι για να γί-
νετε φιλόσοφος. Ο σκεπτικισμός και η τάση για αμφισβήτηση έχουν κεντρική θέση 
στη φιλοσοφία. Θέτοντας σε αμφισβήτηση τις πεποιθήσεις σας (και τις πεποιθήσεις 
των άλλων) με ανοικτό πνεύμα, θα καταλάβετε καλύτερα τι ακριβώς πιστεύετε, 
ποιες είναι οι απόψεις σας, και έτσι θα καταλήξετε να γνωρίσετε καλύτερα τον 
εαυτό σας. Αν και δεν είναι δυνατόν να γίνετε φιλόσοφος (μπορεί βέβαια να είστε 
ήδη) απλώς και μόνο διαβάζοντας αυτό το κείμενο, μπορώ να σας θέσω μερικά 
από τα ερωτήματα που ίσως σας βοηθήσουν να προχωρήσετε λίγο πιο πέρα σ’ αυτό 
το δρόμο.

Οι περισσότεροι θεωρούμε δεδομένο ότι πρέπει να κρατάμε τις υποσχέσεις μας. 
Είναι όμως αυτό πάντοτε αλήθεια; Τι γίνεται αν ο Μπαρτ έχει υποσχεθεί να επιστρέ-
ψει το πιστόλι που του δάνεισε η Χίλαρι, αλλά μαθαίνει ότι η Χίλαρι σκοπεύει να το 
χρησιμοποιήσει για να σκοτώσει τον Γουίλαρντ; Πρέπει να επιστρέψει το πιστόλι ο 
Μπαρτ; Έστω ότι σκέφτεστε, «Όχι, στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει». Αν είναι έτσι, η 
επόμενη φιλοσοφική σας κίνηση ίσως είναι να αναζητήσετε μια γενική αρχή που να 
προσδιορίζει πότε πρέπει να τηρούνται οι υποσχέσεις. Ίσως πιστεύετε ότι ο σωστός 
κανόνας είναι: «Να κρατάς τις υποσχέσεις σου εκτός αν αυτό θα προκαλέσει κακό 
σε κάποιον». (Ούτε κι αυτό είναι απόλυτα σωστό, αφού αν κρατήσετε την υπόσχεσή 
σας να είστε πιστοί προς τον/τη σύζυγό σας μπορεί να βλάψετε την ερωμένη ή τον 
εραστή σας).

Στη συνέχεια, αναρωτηθείτε: «Γιατί πρέπει να υπακούμε σε αυτόν ή σε οποιονδή-
ποτε προτεινόμενο κανόνα ηθικής;» Ορισμένοι πιστεύουν ότι πρέπει να υπακούμε 
τους κανόνες ηθικής επειδή έτσι διέταξε ο Θεός. Αλλά ακόμα κι αν πιστεύετε 
ότι υπάρχει Θεός, κάτι τέτοιο δεν είναι σωστό, δεδομένου ότι (όπως θα έλεγε ο 
Σωκράτης) το να κρατάτε τις υποσχέσεις σας δεν είναι σωστό επειδή έτσι διέταξε ο 
Θεός, αλλά μάλλον ο Θεός διέταξε έτσι επειδή είναι σωστό. Γιατί λοιπόν είναι σω-
στό; Αν διερευνήσετε όσα έχουν πει οι φιλόσοφοι για το ζήτημα αυτό τα τελευταία 
2.500 χρόνια, θα ανακαλύψετε ότι υπάρχουν πολλές διαφωνίες. 

Ορισμένοι συμπεραίνουν ότι το να σκέφτεται κανείς για αυτά τα πράγματα είναι 
σπατάλη χρόνου επειδή ποτέ δεν πρόκειται να επιτευχθεί συμφωνία. Υπάρχουν 
όμως μερικοί άνθρωποι που απολαμβάνουν πολύ αυτή τη διαδικασία των ερω-
τήσεων, του στοχασμού για τις ενδεχόμενες απαντήσεις, των ακόμα βαθύτερων 
ερωτήσεων, και ούτω καθεξής. Ακόμα κι αν δεν δώσουμε οριστική απάντηση σε 
πολλά από αυτά τα ερωτήματα, η διαδικασία αυτή μας φέρνει πιο κοντά στο να 
κατανοήσουμε τον εαυτό μας.
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ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΚΗ
ΓΛΩΣΣΑΡΙ

αναφορά (reference)  Το αντικείμενο στο οποίο 
αναφέρεται μια έκφραση, σύμφωνα με ορισμέ-
νους φιλοσόφους της γλώσσας και επιστήμο-
νες της λογικής. Για παράδειγμα, η αναφορά του 
«Μαρκ Τουέν» είναι το πραγματικό πρόσωπο, ο 
Μαρκ Τουέν.

εγκυρότητα (validity)  Ο τρόπος με τον οποίο 
κρίσεις και συμπεράσματα συναρτώνται σε επι-
τυχημένα επιχειρήματα. Αν οι κρίσεις είναι αλη-
θείς και το επιχείρημα έγκυρο, τότε το συμπέρα-
σμα αναγκαστικά είναι έγκυρο.

έννοια (sense)  Η γνωσιακή σημασία μιας έκ-
φρασης, ή ο τρόπος με τον οποίο εκφράζεται 
κάτι, σύμφωνα με ορισμένους φιλοσόφους της 
γλώσσας και επιστήμονες της λογικής. Για παρά-
δειγμα, οι εκφράσεις «Μαρκ Τουέν» και «Σάμου-
ελ Κλέμενς» αναφέρονται στο ίδιο πράγμα, στο 
ίδιο ακριβώς πρόσωπο. Επομένως, η διαφορά 
μεταξύ των εκφράσεων έχει να κάνει με τις δια-
φορετικές τους έννοιες. 

επαγωγή (induction)   Ένας συλλογισμός που 
προχωρεί από πολλούς ειδικούς ισχυρισμούς 
προς έναν γενικό ισχυρισμό ή προς άλλους ειδι-
κούς ισχυρισμούς. Για παράδειγμα: αυτό το σαλι-
γκάρι τρώει μαρούλια, αυτό το σαλιγκάρι τρώει 
μαρούλια, κι αυτό επίσης, κτλ. επομένως όλα τα 
σαλιγκάρια τρώνε μαρούλια.

επιχείρημα (argument)  Ένα σύνολο κρίσεων 
που προσφέρονται προς υποστήριξη ενός συμπε-
ράσματος. Για παράδειγμα (1) Όλοι οι άνθρωποι 
είναι θνητοί· (2) Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος· (3) 
Κατά συνέπεια, ο Σωκράτης είναι θνητός.

κατηγόρημα (predicate)  Το μέρος της πρότα-
σης που αποδίδει κάτι στο υποκείμενο. Αυτό το 
οποίο δηλώνεται ή επιβεβαιώνεται σχετικά με 
το υποκείμενο. Για παράδειγμα, στην πρόταση «Ο 
Σωκράτης είναι μεθυσμένος», το «μεθυσμένος» 
είναι το κατηγόρημα.

κρίση (premise)  Μια πρόταση που προβάλλε-
ται προς υποστήριξη ενός συμπεράσματος. Στο 
επιχείρημα «(1) Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί· 
(2) Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος· (3) Κατά συνέ-
πεια, ο Σωκράτης είναι θνητός», οι (1) και (2) εί-
ναι κρίσεις.

λογική (logic)  Η μελέτη των συλλογισμών. Η 
ίδια η λογική έχει πολλούς κλάδους, από την 
άτυπη λογική (που εξετάζει τη δομή της επιχει-
ρηματολογίας στις φυσικές γλώσσες) έως την 
τυπική λογική (τη μελέτη της καθαρά αφηρημέ-
νης, τυπικής δομής των συλλογισμών), ή τη με-
λέτη πραγμάτων όπως η μαθηματική συλλογι-
στική, οι τροπικότητες, η επιστήμη των υπολογι-
στών, οι πλάνες, οι πιθανότητες και πολλά άλλα.

λογική μορφή  (logical form) Αποκαλύπτε-
ται μέσω μιας ανάλυσης της κρυμμένης λογι-
κής δομής που βρίσκεται κάτω από την επιφανει-
ακή σύνταξη προτάσεων, σύμφωνα με ορισμέ-
νους φιλοσόφους. Για παράδειγμα, ο Μπέρτραντ 
Ράσελ υποστήριξε ότι είναι δυνατόν να παρακαμ-
φθούν ορισμένα προβλήματα που συνδέονται με 
την αναφορά σε κάτι που δεν υπάρχει, αν απο-
καλυφθεί η κρυμμένη λογική μορφή ορισμένων 
ύποπτων εκφράσεων.
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οριστική περιγραφή (definite description)  
Μια παράσταση που εντοπίζει ένα πρόσωπο, μέ-
ρος ή πράγμα, για παράδειγμα «Αυτός που στέ-
κεται όρθιος στο βάθος».

παραγωγή (deduction)  Ένας συλλογισμός που 
προχωρεί από έναν γενικό ισχυρισμό σε ένα ει-
δικό συμπέρασμα. Για παράδειγμα: όλα τα σαλι-
γκάρια τρώνε μαρούλια, αυτό εκεί το πράγμα εί-
ναι ένα σαλιγκάρι, επομένως αυτό εκεί το πράγ-
μα τρώει μαρούλια.

παράδοξο (paradox)  Ένα ορισμένο είδος 
έντασης ανάμεσα σε δυο ισχυρισμούς που φαί-
νονται προφανώς αληθείς. Το πρόβλημα συχνά 
παρουσιάζεται όταν αντικρουόμενοι ισχυρισμοί 
φαίνεται να απορρέουν λογικά από κάτι άλλο 
που θεωρείται αληθές. 

συλλογισμός (inference)  Μια νοητική κίνηση 
από τις κρίσεις προς ένα συμπέρασμα. Ορισμένες 
φορές χρησιμοποιείται επίσης ως συνώνυμο του 
«επιχειρήματος».

συμπέρασμα (conclusion)  Η πρόταση την 
οποία επιχειρεί να αποδείξει ένα επιχείρημα. Στο 
επιχείρημα «(1) Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί· 
(2) Ο Σωκράτης είναι άνθρωπος· (3) Κατά συνέ-
πεια, ο Σωκράτης είναι θνητός, το συμπέρασμα 
είναι η πρόταση (3)».

υποκείμενο (subject)  Το μέρος μιας 
πρότασης σχετικά με το οποίο αποδίδεται κάτι. 
Για παράδειγμα, στην πρόταση «Ο Σωκράτης 
είναι μεθυσμένος», ο «Σωκράτης» είναι το 
υποκείμενο.
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3-Second ThraSh 
An inference (or argument) 
is valid when it is impossible 
for its premises to be true 
and its conclusion false. 
 

3-MinuTe ThoughT 
In the 20th century two 
great mathematical 
results were proved 
concerning first order 
logic: it is complete, and 
it is undecidable. Kurt 
Gödel demonstrated 
that it is possible to 
program a computer 
to list all the valid 
inferences (completeness), 
and Alonzo Church 
demonstrated that it is 
impossible to program a 
computer to determine 
whether or not every 
inference is valid 
(undecidability). 

 
ARISTOTLE’S 
SYLLOGISMS
the 30-second philosophy

More than 23 hundred years 
ago, 
Aristotle noticed that in certain inferences 
it is impossible for their premises to be true 
and their conclusions false. An example is the 
inference from “All men are mortals” and “All 
mortals fear death” to “All men fear death.” 
In modern logic, such inferences are said to 
be deductively valid. Aristotle discovered that 
the validity of an inference depends not on its 
subject matter, but only on the form of the 
premises and conclusion. All inferences of the 
form “All Fs are Gs, and All Gs are Hs, therefore 
All Fs are Hs” are valid. He described a number 
of such forms, which are called “syllogisms.” 
Until the 19th century, the subject of logic 
pretty much consisted of Aristotle’s syllogisms. 
But syllogisms are only a small portion of all 
valid inferences, and do not include many of the 
patterns of valid inference that are employed  
in science and mathematics. In 1879 
Gottlob Frege devised a much more general 
characterization of valid inference that is 
sufficient for representing mathematical and 
scientific reasoning. A descendant of Frege’s 
system, called “First Order Logic with Identity,” 
is now generally thought to be capable of 
representing mathematical theories and proofs, 

reLaTed phiLoSophieS
see also 
RUSSELL’S PARADOX & 
FREGE’S LOGICISM 
page 14 
 

3-Second 
biographieS

ARISTOTLE  
384–322 bce

GOTTLOB FREGE 
1848–1925

KURT GöDEL
1906–1978

ALONZO CHURCH
1903–1995 
 

30-Second TeXT
Barry Loewer

16  ◑  Γλώσσα και λογική

ΣΚΕΨΗ ΣΕ 3’’  
Ένα επιχείρημα είναι 
έγκυρο όταν είναι αδύνα-
τον οι κρίσεις του να εί-
ναι αληθείς και το συμπέ-
ρασμά του ψευδές.  
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ 3’
Τον 20ό αιώνα αποδεί-
χτηκαν δύο πολύ σημα-
ντικά μαθηματικά αποτε-
λέσματα σε σχέση με τη 
λογική πρώτης τάξεως: 
είναι πλήρης και είναι μη 
αποφασίσιμη. Ο Κουρτ 
Γκέντελ (Kurt Gödel) απέ-
δειξε ότι είναι δυνατόν 
να προγραμματιστεί ένας 
υπολογιστής ώστε να 
παραθέτει όλα τα έγκυρα 
επιχειρήματα (πληρότη-
τα), ενώ ο Αλόνζο Τσερτς 
(Alonzo Church) απέδειξε 
ότι είναι αδύνατον να 
προγραμματιστεί ένας 
υπολογιστής ώστε να 
αποφασίζει αν κάθε επι-
χείρημα είναι έγκυρο ή 
όχι (μη αποφασισιμότητα).

 
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
η θεωρία σε 30’’ 

Πριν από περισσότερα από 2300 
χρόνια, ο Αριστοτέλης παρατήρησε ότι σε ορισμένα 
επιχειρήματα είναι αδύνατον να είναι οι κρίσεις 
αληθείς και τα συμπεράσματα ψευδή. Ένα παρά-
δειγμα είναι ο συλλογισμός βάσει του οποίου από 
την πρόταση «Όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί» και 
την «Όλοι οι θνητοί φοβούνται τον θάνατο» συνά-
γεται η «Όλοι οι άνθρωποι φοβούνται τον θάνατο». 
Στη σύγχρονη λογική, τα επιχειρήματα αυτά λέγεται 
ότι είναι παραγωγικά έγκυρα. Ο Αριστοτέλης 
ανακάλυψε ότι η εγκυρότητα ενός επιχειρήματος 
δεν εξαρτάται από το θέμα του, αλλά μόνο από τη 
μορφή των κρίσεων και του συμπεράσματος. Όλα 
τα επιχειρήματα της μορφής «Όλα τα Α είναι Β, και 
όλα τα Β είναι Γ, άρα όλα τα Α είναι Γ» είναι έγκυρα. 
Ο Αριστοτέλης περιέγραψε μια σειρά από τέτοιες 
μορφές, που τις αποκάλεσε «συλλογισμούς». 
Μέχρι τον 19ο αιώνα, το αντικείμενο της λογικής 
συνέπιπτε σε μεγάλο βαθμό με τους συλλογισμούς 
του Αριστοτέλη. Αλλά οι συλλογισμοί είναι μικρό 
μόνο τμήμα των έγκυρων επιχειρημάτων και δεν 
περιλαμβάνουν πολλά από τα μοτίβα νόμιμων 
συμπερασμών που χρησιμοποιούνται στις επιστή-
μες και τα μαθηματικά. Το 1879 ο Γκότλομπ Φρέγκε 
(Gottlob Frege) επινόησε έναν πολύ γενικότερο 
χαρακτηρισμό του έγκυρου επιχειρήματος, που 
είναι επαρκής για την αναπαράσταση της μαθη-
ματικής και της επιστημονικής συλλογιστικής. 
Ένας απόγονος του συστήματος του Φρέγκε, που 
ονομάζεται «Λογική πρώτης τάξεως με ταυτότητα» 
θεωρείται τώρα ότι μπορεί σε γενικές γραμμές να 
αναπαραστήσει μαθηματικές θεωρίες και αποδεί-
ξεις, και διδάσκεται σε όλους τους σπουδαστές 
φιλοσοφίας.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
δείτε επίσης 
ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ ΡΑΣΕΛ 
ΚΑΙ Ο ΛΟΓΙΚΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 
ΦΡΕΓΚΕ 
σελίδα 14 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΕ 3’’ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ  
384–322 π.Χ.

ΓΚΟΤΛΟΜΠ ΦΡΕΓΚΕ  
1848–1925

ΚΟΥΡΤ ΓΚΕΝΤΕΛ 
1906–1978

ΑΛΟΝΖΟ ΤΣΕΡΤΣ
1903–1995 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ 30’’
Μπάρι Λέβερ

Για τον Αριστοτέλη, 
ήταν λογικό: είμαστε 
άνθρωποι, πρόκειται 
να πεθάνουμε, 
και κατά συνέπεια 
είμαστε φοβισμένοι. 
Σ’ ευχαριστούμε πολύ, 
Αριστοτέλη!





3-Second ThraSh 
The collection of all 
collections that are not 
members of themselves 
is itself both a member of 
itself and not a member 
of itself.  
 

3-MinuTe ThoughT 
Here is a paradox involving 
reasoning similar to 
Russell’s: “There is a 
barber who shaves all 
those and only those who 
don’t shave themselves.” 
If the barber shaves 
himself then he doesn’t 
shave himself, and if he 
doesn’t then he does. This 
paradox is easy to solve, 
simply by accepting that 
there cannot be such a 
barber. Frege couldn’t 
accept the analogous way 
out for collections, since 
he used his principle to 
prove the existence of 
collections required by 
mathematics.

 
RUSSELL’S PARADOX 
& FREGE’S LOGICISM
the 30-second philosophy

Bertrand Russell thought up 
a deep and perplexing paradox when reading 
about Gottlob Frege’s system of logic. Frege 
thought that he could define all mathematical 
concepts and prove all mathematical truths 
solely from principles of logic. The view that 
mathematics can be reduced to logic in this 
way is called logicism. Had Frege demonstrated 
the truth of logicism, it would have been one 
of the greatest achievements in the history of 
philosophy. But his version of logicism was not 
successful. One of the logical principles used 
to prove the existence of numbers, functions, 
and other mathematical objects is: for every 
predicate, “is F (P)” there is a collection of 
things that are F. Two examples are: “is a prime 
number” determines the collection of numbers 
{2, 3, 5, 7, 1….} and “is a collection” determines 
the collection of all collections. In 1903 Russell 
showed that (P) is self-contradictory with the 
following argument. Consider the predicate 
“is not a member of itself.” With (P) there is a 
collection—call it R—of collections that are not 
members of themselves. Is R a member of itself? 
If it is then it isn’t, and if it isn’t then it is.  
A contradiction! This was a devastating blow  
to Frege and to logicism.

reLaTed phiLoSophieS
see also 
ARISTOTLE’S SYLLOGISMS 
page 16 
 

3-Second biography
BERTRAND RUSSELL 
1872–1970
 

30-Second TeXT
Barry Loewer
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ΣΚΕΨΗ ΣΕ 3’’
Το σύνολο όλων των συ-
νόλων που δεν είναι μέλη 
του εαυτού τους είναι 
μαζί μέλος του εαυτού 
του και δεν είναι μέλος 
του εαυτού του. 
  

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ 3’
Ορίστε ένα παράδοξο 
που περιλαμβάνει συλ-
λογιστική παρόμοια με 
του Ράσελ. «Υπάρχει 
ένας κουρέας που ξυρί-
ζει όλους όσοι δεν ξυ-
ρίζονται μόνοι τους, και 
μόνο αυτούς». Αν ο κου-
ρέας ξυρίζει τον εαυτό 
του, τότε δεν ξυρίζει τον 
εαυτό του, κι αν δεν ξυ-
ρίζει τον εαυτό του τότε 
τον ξυρίζει. Το παράδο-
ξο αυτό λύνεται εύκολα, 
απλώς με το να δεχτού-
με ότι δεν είναι δυνατόν 
να υπάρχει τέτοιος κου-
ρέας. Ο Φρέγκε δεν μπο-
ρούσε να αποδεχτεί τον 
ανάλογο τρόπο για να ξε-
φύγει από τα σύνολα, δε-
δομένου ότι χρησιμοποί-
ησε την αρχή του για να 
αποδείξει την ύπαρξη συ-
νόλων όπως απαιτούν τα 
μαθηματικά.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ ΤΟΥ 
ΡΑΣΕΛ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΙΚΙ- 
ΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΡΕΓΚΕ
η θεωρία σε 30’’

Ο Μπέρτραντ Ράσελ  (Bertrand Russell) 
σκέφτηκε ένα βαθύ και σκοτεινό παράδοξο ενώ 
διάβαζε το σύστημα λογικής του Γκότλομπ Φρέγκε. 
Ο Φρέγκε πίστευε ότι θα μπορούσε να ορίσει όλες 
τις μαθηματικές έννοιες και να αποδείξει όλες τις 
μαθηματικές αλήθειες, εκκινώντας αποκλειστικά 
από αρχές της λογικής. Η άποψη ότι τα μαθηματι-
κά μπορούν να αναχθούν κατά τέτοιο τρόπο στη λο-
γική, ονομάζεται λογικισμός (logicism). Εάν ο Φρέ-
γκε είχε αποδείξει την αλήθεια του λογικισμού, 
θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην 
ιστορία της φιλοσοφίας. Αλλά ο λογικισμός του 
δεν ήταν επιτυχημένος. Μια από τις λογικές αρχές 
που χρησιμοποιήθηκαν για να αποδειχτεί η ύπαρ-
ξη των αριθμών, των συναρτήσεων και άλλων λο-
γικών αντικειμένων, είναι η εξής: για κάθε κατη-
γόρημα «είναι F (P)» υπάρχει ένα σύνολο πραγμά-
των που είναι F. Δυο παραδείγματα είναι: το «είναι 
πρώτος αριθμός» προσδιορίζει το σύνολο αριθμών 
{2, 3, 5, 7, #....}, ενώ το «είναι σύνολο» προσδιορί-
ζει το σύνολο όλων των συνόλων. Το 1903 ο Ρά-
σελ έδειξε ότι το (P) είναι αντιφατικό προς τον εαυ-
τό του, με το εξής επιχείρημα. Έστω το κατηγόρημα 
«δεν είναι μέλος του εαυτού του»., Με το (P) υπάρ-
χει ένα σύνολο –ας το ονομάσουμε R– συνόλων 
που δεν είναι μέλη του εαυτού τους. Είναι το R μέ-
λος του εαυτού του; Αν είναι, τότε δεν είναι· κι αν 
δεν είναι, τότε είναι. Αντίφαση! Ήταν ένα συντριπτι-
κό πλήγμα στον Φρέγκε και στον λογικισμό.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ
δείτε επίσης 
ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ 
σελίδα 16 

ΒΙΟΓΡΑΦΙA ΣΕ 3’’
ΜΠΕΡΤΡΑΝΤ ΡΑΣΕΛ 
1872–1970
 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΕ 30’’
Μπάρι Λέβερ

Αυτός που ξυρίζει τους 
ξυριστές, ξυρίζει λιγό-
τερο ή περισσότερο απ’ 
όλους; Όπως και να εί-
ναι, πώς και δεν σκέ-
φτηκε κανείς να αφήσει 
γενειάδα;





384 π.Χ.
Γεννιέται στα Στάγειρα, 
στη Μακεδονία
 

367 π.Χ.
Μεταβαίνει στην Αθή-
να και μαθητεύει στην 
Ακαδημία του Πλάτωνα.
 

347 π.Χ.
Φεύγει από την Αθήνα, 
πρώτα για την Άσσο στη 
Μ. Ασία και μετά για τη 
Λέσβο και τη Μακεδο-
νία, όπου ανέλαβε παι-
δαγωγός του μελλοντι-
κού Μεγ. Αλεξάνδρου 
 

336 π.Χ.
Επιστρέφει στην Αθήνα 
και ιδρύει το Λύκειο
 

323 π.Χ.
Αναγκάζεται να εγκατα-
λείψει την Αθήνα για τη 
Χαλκίδα στην Εύβοια
 

322 π.Χ.
Πεθαίνει



Όσα κι αν πούμε  για τη σημασία του 
Αριστοτέλη στην ιστορία της φιλοσοφίας 
δεν θα είναι υπερβολή. Όχι μόνο τυποποί-
ησε τους κανόνες της λογικής παραγωγής, 
αλλά και επιδόθηκε σε πρωτοποριακό έργο 
στους τομείς της ηθικής, της πολιτικής, της 
μεταφυσικής, της βιολογίας, της φυσικής, 
της ψυχολογίας, της αισθητικής, της ποίη-
σης, της ρητορικής, της κοσμολογίας, των 
μαθηματικών και της φιλοσοφίας του νου. 

Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.Χ. 
στη μακεδονική πόλη Στάγειρα, που σήμερα 
βρίσκεται στη Βόρειο Ελλάδα. Ήταν γιος 
του Νικόμαχου, ενός γιατρού στην αυλή 
του βασιλιά της Μακεδονίας, ο οποίος 
τον έστειλε στην Αθήνα το 367 π.Χ., όπου 
εντάχθηκε στην Ακαδημία του Πλάτωνα και 
έμεινε εκεί επί 20 χρόνια, πρώτα ως σπου-
δαστής και έπειτα ως διδάσκων. Ύστερα 
από τον θάνατο του Πλάτωνα το 347 π.Χ., 
ο Αριστοτέλης έφυγε από την Αθήνα και 
τελικά κατέληξε στη Μακεδονία, όπου ανέ-
λαβε διδάσκαλος του μετέπειτα Μεγάλου 
Αλεξάνδρου. Στη συνέχεια επέστρεψε στην 
Αθήνα, όπου ίδρυσε τη δική του σχολή, το 
Λύκειο ή Περιπατητική σχολή (πιθανότα-
τα ονομάστηκε έτσι επειδή δίδασκε ενώ 
περπατούσε στους σκεπαστούς διαδρόμους 

του Λυκείου). Παρέμεινε στην Αθήνα έως 
το 323, οπότε αντιμετώπισε προβλήματα 
καθώς το αντιμακεδονικό συναίσθημα 
κυρίεψε την πόλη και διατυπώθηκαν 
κατηγορίες περί «ασέβειας» εναντίον του. 
Μη θέλοντας να αφήσει τους Αθηναίους 
«να αμαρτήσουν δεύτερη φορά κατά της 
φιλοσοφίας», έφυγε από την Αθήνα και 
εγκαταστάθηκε στη Χαλκίδα, όπου τον επό-
μενο χρόνο πέθανε από πεπτικό νόσημα σε 
ηλικία 63 ετών.

Δυστυχώς, γνωρίζουμε λιγότερα για τις 
περιστάσεις στις οποίες ο Αριστοτέλης πα-
ρήγαγε το μεγάλο έργο του απ’ όσα γνωρί-
ζουμε για τη ζωή του. Είναι πιθανό οι πε-
ρισσότερες από τις διασωθείσες πραγμα-
τείες του να μην προορίζονταν για δημοσί-
ευση αλλά να αποτελούν συμπιλήματα δι-
δακτικών σημειώσεών του που τα επιμε-
λήθηκαν οι διάδοχοί του. Αυτό εξηγεί εν 
μέρει για ποιο λόγο είναι δυσκολοδιάβα-
στα –γεμάτα ειδική ορολογία, αναλυτικές 
συζητήσεις, ανακολουθίες και κενά. Ωστό-
σο, το έργο του παραμένει ένα από τα κορυ-
φαία επιτεύγματα του κλασικού κόσμου και 
κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει όμοιό του 
από πλευράς της σημασίας του στην ανά-
πτυξη της επιστήμης της φιλοσοφίας.
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