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Ever since the publication of Wittgenstein’s Tractatus, the nature of the objects which 

it takes to form the substance of the world has been in dispute. […] In this new book, 

Andreas Georgallides brings a fresh approach to the problem, which is grounded in a 

thorough understanding of the issues, and proposes a novel solution. He argues that 

the nature of objects is left indeterminate in the Tractatus, but in a way which no future 

inquiry could resolve. This might seem to undermine Wittgenstein’s whole enterprise 

in the Tractatus, but Dr Georgallides ingeniously argues that this indeterminacy in fact 

furthers the work’s deeper purpose. This is an original and striking approach, which 

anyone interested in Wittgenstein would do well to engage with. 
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* * * 

Από τη δημοσίευση του Tractatus του Wittgenstein, η διαμάχη για τη φύση των 

αντικειμένων, η οποία εκλαμβάνεται να σχηματίζει την ουσία του κόσμου, 

εξακολουθεί να υφίσταται. Κάποιοι έχουν ισχυριστεί ότι τα αντικείμενα είναι 

όντως δεδομένα των αισθήσεων, ενώ άλλοι το έχουν αρνηθεί. Κάποιοι έχουν 

ισχυριστεί ότι περιλαμβάνουν καθόλου όντα, ενώ κάποιοι άλλοι έχουν 

διαφωνήσει με τη θέση αυτή. Κάποιοι έχουν υποστηρίξει ότι η φύση των 

αντικειμένων επιτρέπει μία σκόπιμη απροσδιοριστία για μία μελλοντική έρευνα. 

Στο νέο αυτό βιβλίο, ο Ανδρέας Γεωργαλλίδης εισηγείται μία νέα προσέγγιση στο 

πρόβλημα, βασισμένη σε μία βαθιά κατανόηση των ζητημάτων, προτείνοντας 

ταυτόχρονα μία νέα λύση. Υποστηρίζει ότι η φύση των αντικειμένων παραμένει 

εσκεμμένα απροσδιόριστη στο Tractatus, αλλά με τέτοιο τρόπο, ώστε καμία 

μελλοντική έρευνα να μην μπορεί να δώσει μία λύση. Αυτό, φαίνεται να 

υπονομεύει ολόκληρo τo εγχείρημα του Wittgenstein στο Tractatus. Ωστόσο, ο Α. 

Γεωργαλλίδης υποστηρίζει, με ευφυή τρόπο, ότι αυτή ακριβώς η απροσδιοριστία 

ενισχύει τον βαθύτερο σκοπό του έργου. Πρόκειται για μίαν πρωτότυπη και 

εντυπωσιακή προσέγγιση, η οποία παραμένει χρήσιμη για κάθε ερευνητή που 

ενδιαφέρεται να κατανοήσει βαθύτερα τη φιλοσοφία του Wittgenstein. 
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