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Αριστοτέλης 
 

"pa/nta ga\r e)nde/xetai
 kaiì aÃllwj eÃxein" 

 

 «Όλα τα πράγματα 

μπορεί να είναι και 

αλλιώς.» 

 (Ηθικά Νικομάχεια 1140a.35) 

 



 
 

 

 

 

Σκεπτικισμός:  

Οι απαρχές... 

 

 

 



• Ο σκεπτικισμός ίσως να είναι και το αρχαιότερο φιλοσοφικό 

ρεύμα, γιατί κάθε μορφή φιλοσοφίας προϋποθέτει μια μορφή 

αμφισβήτησης. 

• Ο σκεπτικισμός αποτέλεσε αντίδραση στον δογματισμό. 

• Είναι ένα ιδιαίτερα ευρύ ρεύμα με πολλές υποκατηγορίες, 

ανάλογα με το τί αμφισβητεί κανείς και με ποιά πρόθεση 

(καλύτερη θεμελίωση της γνώσης, αταραξία, την ίδια την 

αμφισβήτηση).  

• Από μία άποψη βοήθησε τα υπόλοιπα φιλοσοφικά και 

επιστημονικά ρεύματα να αναπτύξουν την 

επιχειρηματολογία τους. 

• Αμφισβήτηση του εφικτού της γνώσης (θρησκευτικής, 

επιστημονικής, εμπειρικής, λογικής) 



 

 

skeptikh\ d' a)po\ tou= ske/ptesqai a)eiì kaiì   
mhde/pote eu(ri¿skein 

 

«(ονομάζεται) σκεπτική από την διαρκή 

εξέταση/σκέψη που ποτέ δεν καταλήγει»  

(Διογένης Λαέρτιος 9.70.2-3) 

 

 



Εξετάζοντας μία πρόταση/θέση Α, 3 είναι τα πιθανά σενάρια 

όσον αφορά την στάση μας προς την αλήθεια της Α, π.χ. ‘Ο 

Γιάννης είναι μαραγκός.’ 

1. Καταφάσκουμε στην αλήθεια της Α 

2. Αποφάσκουμε στην αλήθεια της Α 

3. Ούτε καταφάσκουμε, ούτε αποφάσκουμε 

[αυτές είναι οι περιπτώσεις στις οποίες μας ενδιαφέρει 

επιστημικά η Α. Άλλα σενάρια είναι να μην μας ενδιαφέρει, 

να μας προκαλεί χαρά ή λύπη (αυτά όμως είναι σενάρια που 

προϋποθέτουν ήδη μια αποδοχή ή απόρριψη της αλήθειας της 

Α, π.χ. ‘χαίρομαι που Α’ ή ‘λυπάμαι που Α/όχι Α’) 

 



 

ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: 
 

ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 
 

 

ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 

 

(ο ακαδημεικός σκεπτικισμός εξελίχτηκε/ 

συστηματοποιήθηκε πρώτος, αν και το πρόσωπο του 

Πύρρωνα προηγείται χρονολογικά) 



 

 
 

     

Ou)de\n o(ri¿zomen 

(Διογένης Λαέρτιος 9.74.5) 

 
 

 

 

 



Pantiì lo/g% fwnh\ kaiì au)th\ suna/gei th\nPantiì lo/g% fwnh\ kaiì au)th\ suna/gei th\nPantiì lo/g% fwnh\ kaiì au)th\ suna/gei th\nPantiì lo/g% fwnh\ kaiì au)th\ suna/gei th\n    e)poxh/ne)poxh/ne)poxh/ne)poxh/n
::::    tw½n me\n ga\r pragma/twntw½n me\n ga\r pragma/twntw½n me\n ga\r pragma/twntw½n me\n ga\r pragma/twn    diafwnou/ntwn tw½n de\diafwnou/ntwn tw½n de\diafwnou/ntwn tw½n de\diafwnou/ntwn tw½n de\
 lo/gwn i¹sosqenou/ntwn a)gnwsi¿a th=j a)lhqei¿aj  lo/gwn i¹sosqenou/ntwn a)gnwsi¿a th=j a)lhqei¿aj  lo/gwn i¹sosqenou/ntwn a)gnwsi¿a th=j a)lhqei¿aj  lo/gwn i¹sosqenou/ntwn a)gnwsi¿a th=j a)lhqei¿aj         

e)pakolouqeiÍ:e)pakolouqeiÍ:e)pakolouqeiÍ:e)pakolouqeiÍ:  

«Κάθε λόγος/θέση οδηγεί στην επιφύλαξη [αναστολή 

τοποθέτησης]. Η αντιφατικότητα των πραγμάτων και η ίση 

δύναμη των επιχειρημάτων οδηγεί σε αγνωσία της αλήθειας» 

(Διογένης Λαέρτιος 9.76.6-8) 

t%½ bebai¿wj kaiì pepeit%½ bebai¿wj kaiì pepeit%½ bebai¿wj kaiì pepeit%½ bebai¿wj kaiì pepeisme/nwj diegguwme/n% sme/nwj diegguwme/n% sme/nwj diegguwme/n% sme/nwj diegguwme/n%                         
e)pakolouqeiÍn aÃthn. e)pakolouqeiÍn aÃthn. e)pakolouqeiÍn aÃthn. e)pakolouqeiÍn aÃthn.     

«όσα μας είναι εγγυημένα ως βέβαια και σίγουρα συνοδεύει 

σύγχυση/ταραχή» (Διογένης Λαέρτιος 9.71.5-6) 

 



 

 

e)poxh/ = η αναστολή τοποθέτησης, έκφρασης γνώμης 

 



Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΕΠΤΙΚΩΝ 

 

Poseidw¯nioj de\ kaiì toiou=to/n ti die/ceisi periì au)tou=.  
tw½nga\r sumpleo/ntwn e)skuqrwpako/twn u(po\xeimw½noj,  
au)to\j galhno\j wÔn a)ne/rrwse th\n yuxh/n, dei¿caj e)n t%½ 
ploi¿% xoiri¿dion e)sqi¿on kaiì ei¹pwÜn w¨j xrh\ to\n sofo\n 
e)n toiau/tv kaqesta/nai a)taraci¿#a)taraci¿#a)taraci¿#a)taraci¿#.  

«Ο Ποσειδώνιος αναφέρει και το εξής γι αυτόν [τον 

Πύρρωνα]. Όταν έπλεε μαζί με άλλους και είχε πιάσει 

καταιγίδα, αυτός γαλήνιος έδειξε ψυχική δύναμη, δείχνοντας 

ένα ποντικάκι στο πλοίο να τρώει και λέγοντας πως ο σοφός 

σε τέτοια αταραξία πρέπει να βρίσκεται» (Διογένης Λαέρτιος 

9.68.1-4). 

 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ... 

 

ο Πύρρων από την 

Ηλεία  

(360-272 π. Χ.) 

«κάθε ανθρώπινη γνώση 

εμπεριέχει αβεβαιότητα» 

Συμμετείχε στην 

εκστρατεία του Μεγάλου 

Αλεξάνδρου (ίσως). 

Επαφή με την ινδική 

φιλοσοφία (ίσως). 



ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ  
  

Αρκεσίλαος 316/315-241 π. Χ. 

Καρνεάδης 214/213-129 π. Χ. 

Φίλων ο Λαρισαίος 154/3-84/3 π. Χ. 

 

Ο άνθρωπος δεν μπορεί να φτάσει την βέβαιη γνώση. Τίποτε 

δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα. Μπορούμε να 

κάνουμε λόγο μόνο για πράγματα που είναι περισσότερο 

εύλογα και πιο πιθανά από άλλα. 

 

 



ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ  

Πύρρων 360-272 π. Χ. πατέρας του σκεπτικισμού  

Θαύμαζε τον Όμηρο. 

Αταραξία, κατά των παθών (φόβου, χαράς, λύπης). 

Οι συμπολίτες του για να τον τιμήσουν βγάλαν νόμο 

φοροαπαλλαγής για τους φιλοσόφους (!). 

Ο Επίκουρος τον εκτιμούσε λόγω της αυτοκυριαρχίας και 

αταραξίας του, της εφαρμογής της φιλοσοφικής του 

θεώρησης. 

Συνεχιστής του μεταγενέστερος ο Αινεσίδημος 1ο αι. π. Χ.  

(Τροπές) 



ouÂtoi pa/ntej  Purrw¯neioi me\n a)po\ tou= didaska/lou,   
a)porhtikoiì de\ kaiì skeptikoiì kaiì eÃti e)fektikoiì kaiì   
zhthtikoiì a)po\ tou= oiâon do/gmatoj proshgoreu/onto.    
zhthzhthzhthzhthttttikh\ me\n ouÅn filosofi¿a a)po\ tou= pa/ntote zhteiÍn ikh\ me\n ouÅn filosofi¿a a)po\ tou= pa/ntote zhteiÍn ikh\ me\n ouÅn filosofi¿a a)po\ tou= pa/ntote zhteiÍn ikh\ me\n ouÅn filosofi¿a a)po\ tou= pa/ntote zhteiÍn 
th\n a)lh/qeianth\n a)lh/qeianth\n a)lh/qeianth\n a)lh/qeian, skeptikh\ d' a)po\ tou= ske/ptesqai a)eiì kaiì
mhde/pote eu(ri¿skein, e)fektikh\ d' a)po\ tou= meta\ th\n    
zh/thsin pa/qouj: le/gw de\ th\n e)poxh/n:  (Διογένης 

Λαέρτιος 9.69.12-70.4) 

«όλοι αυτοί ονομάστηκαν Πυρρώνειοι λόγω του δασκάλου 

[Πύρρωνα], ακόμη [ονομάστηκαν] απορητικοί, σκεπτικοί, 

εφεκτικοί και ζητητικοί, λόγω των θέσεών τους. Ζητητική 

[ονομάστηκε] η φιλοσοφία αυτή από την διαρκή αναζήτηση 

της αλήθεια, σκεπτική γιατί πάντοτε εξετάζαν και ποτέ δεν 

έβρισκαν/κατέληγαν, εφεκτική [ἐπέχω = εμποδίζω] από τον 

τρόπο με τον οποίο κάναν την αναζήτηση. Εννοώ την εποχή.» 



ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ  

         

toiou/t% tiniì tro/p% th=j e(rmhnei¿aj e)xrw½nto: oiâa ga\r  
fai¿netai ta\ pra/gmata,mh\ toiau=ta eiånai tv= fu/sei, a)lla\
 mo/non fai¿nesqai:  
 

«κάπως έτσι ήταν η προσέγγισή τους. Τα πράγματα στην 

φύση τους δεν είναι έτσι όπως φαίνονται, αλλά μόνο 

φαίνονται έτσι.» 

(Διογένης Λαέρτιος 9.77.6-9) 

 

 



ΣΕΞΤΟΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ 2Ο-3Ο ΑΙ. Μ. Χ. 

 

 

Όσοι νόμιζαν ότι γνωρίζουν την 

πραγματικότητα είναι διαρκώς 

ανήσυχοι. Αν όμως 

καθοδηγούνταν στην επιφύλαξη, 

θα βρίσκαν ψυχική ηρεμία. Σε 

αυτή την κατάσταση δεν θα 

επιβεβαίωναν, ούτε τα αρνούνταν 

την πιθανότητα της γνώσης, 

αλλά θα παρέμεναν γαλήνιοι. 

 



 

 

Ωστόσο, ο σκεπτικισμός ξεκινά πολύ 

νωρίτερα... 

 

 
 

 



 

 àOmhroj āΙλιάδα U 248-50) 

 

strepth\ de\ glw½ss' e)stiì brotw½n, pole/ejd' eÃni    
mu=qoi pantoiÍoi: e)pe/wn de\ polu\j nomo\j eÃnqa kaiì 
eÃnqa. o(ppoiÍo/n k' eiãpvsqa eÃpoj, toiÍo/n k'         
e)pakou/saij. 

«η γλώσσα των ανθρώπων είναι στρεπτή και έχει πολλά και 

κάθε είδους λόγια. Ο λόγος έχει χώρο πολύ και από τις δύο 

πλευρές. Ό,τι λόγο πεις, τέτοιο λόγο θα ακούσεις»  
 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
 

de\ ta\j poio/thtaj e)kba/llwn, iàna fhsi¿, "no/m% qermo/n, no/m% qermo/n, no/m% qermo/n, no/m% qermo/n,     
no/m% yuxro/n, e)tev= de\ aÃno/m% yuxro/n, e)tev= de\ aÃno/m% yuxro/n, e)tev= de\ aÃno/m% yuxro/n, e)tev= de\ aÃtoma kaiì keno/n"toma kaiì keno/n"toma kaiì keno/n"toma kaiì keno/n":  

(DK 68 B 117 -125) 

«Από σύμβαση μιλάμε για θερμό και ψυχρό, στην 

πραγματικότητα υπάρχουν [μόνο] τα άτομα και το κενό.» 

 

"e)tev= de\ ou)de\n iãdmen: e)n buq%½ ga\r h( a)lh/qeia."  

«τίποτε δεν γνωρίζουμε πραγματικά. Η αλήθεια βρίσκεται σε 

βάθος/σκότος» 

ἐτεός = αληθής, πραγματικός 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 

 

ti¿j d' oiåden ei¹ to\ zh=n me/n e)sti  

katqaneiÍn, to\ katqaneiÍn de\ zh=n  

nomi¿zetai brotoiÍj; 
 

«ποιός ξέρει αν η ζωή είναι θάνατος και ο 

θάνατος ζωή για τους ανθρώπους;» 

(Fragmenta Πολύιδος 638) 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΕΛΕΑΤΕΣ 

(ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ, ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, ΖΗΝΩΝ Ο ΕΛΕΑΤΗΣ, 

ΜΕΛΙΣΣΟΣ) 

 

Αμφισβήτησαν την αξιοπιστία των αισθήσεων. Τα 

πράγματα φαίνονται διαφορετικά, αλλά στην ουσία είναι 

ένα, ακίνητο [χωρίς γένεση και φθορά] και σφαιρικό... 

 

 

 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΕΛΕΑΤΕΣ 
 

kaiì ga\r w¨j a)i¿dio/n e)sti to\ pa=n a)pofai¿netai kaiì       
ge/nesin a)podido/nai peira=tai tw½n oÃntwn, ou)x o(moi¿wj  
periì a)mfote/rwn doca/zwn, a)lla\ kat' a)lh/qeian me\n     
eÁn to\eÁn to\eÁn to\eÁn to\    pa=n kaiì a)ge/nhton pa=n kaiì a)ge/nhton pa=n kaiì a)ge/nhton pa=n kaiì a)ge/nhton kaiì sfairoeide\j kaiì sfairoeide\j kaiì sfairoeide\j kaiì sfairoeide\j u(polamba/nwn   

(Testimonia 7.4-6) 

 

"to\ para\ to\ oÄn ou)k oÃn: to\ ou)k oÄn ou)de/n: eÁn aÃra to\  

oÃn"  (Testimonia 28.3) 

 [δεν υπάρχει αντίθετο του όντος] 

 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΕΛΕΑΤΕΣ 

 

Parmeni/dhj kaiì  Me/lissoj a)nh/iroun ge/nesin kaiì     
fqora\n dia\ to\ nomi¿zein to\ pa=n a)ki¿nhton.  

(Testimonia 29.1) 

 

«Ο Παρμενίδης και ο Μέλισσος αρνούνταν την γένεση και 

την φθορά, διότι πίστευαν πως όλα είναι ακίνητα.» 

 

 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ 

 

Ou) mh\n a)lla\ kaiì Cenofa/nhj kaiì  Zh/nwn o(  ¹Elea/thj
kaiì Dhmo/kritoj kat' au)tou\j skeptikoiì tugxa/nousi e)n 

oiâj  Cenofa/nhj me/n fhsi āDK 21 B 34. 1 sq.) 

 

kaiì to\ me\n ouÅn safe\j ouÃtij a)nh\r iãden 
ou)de/ tij eÃstai ei¹dw¯j. 

«αυτό που είναι σαφές κανένας άνθρωπος δεν γνωρίζει ούτε 

θα γνωρίζει»  (Διογένης Λαέρτιος 9.72.1-5) 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 

 

"mh\ ei¹kh= periì tw½n megi¿stwn  

sumballw¯meqa" (DK 22 B 47) 

«ας μην αποφασίζουμε πρόχειρα για τα πιο σημαντικά 

πράγματα» [είδος επιφύλαξης, αναστολή 

τοποθέτησης] 

Ο Ηράκλειτος και ο μαθητής του Κρατύλος υποστήριξαν πως 

τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που δεν μπορεί να υπάρξει 

αναλλοίωτη αλήθεια 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ 

     Testimonia 8.1 

Leu/kippoj Leu/kippoj Leu/kippoj Leu/kippoj de\ o(  ¹Elea/thj hÄ  Milh/sioj āa)mfote/rwj g
a\r le/getai periì au)tou=Ÿ koinwnh/sajkoinwnh/sajkoinwnh/sajkoinwnh/saj Parme Parme Parme Parmeni¿dhini¿dhini¿dhini¿dhith=j fith=j fith=j fith=j fi
losofilosofilosofilosofi¿aj ou) th\n au)th\n e)ba/dise¿aj ou) th\n au)th\n e)ba/dise¿aj ou) th\n au)th\n e)ba/dise¿aj ou) th\n au)th\n e)ba/dise Parmeni¿dhi kaiì Cenof
a/nei periì tw½n oÃntwn o(do/n, a)ll' ẅj dokeiÍ th\n   e)nanti¿
an. e)kei¿nwe)kei¿nwe)kei¿nwe)kei¿nwn ga\r eÁn kaiì a)ki¿nhton kaiì n ga\r eÁn kaiì a)ki¿nhton kaiì n ga\r eÁn kaiì a)ki¿nhton kaiì n ga\r eÁn kaiì a)ki¿nhton kaiì a)ge/nhton kaiì pea)ge/nhton kaiì pea)ge/nhton kaiì pea)ge/nhton kaiì pe
perasme/nperasme/nperasme/nperasme/non poiou/ntwn to\ pa=n kaiì to\ on poiou/ntwn to\ pa=n kaiì to\ on poiou/ntwn to\ pa=n kaiì to\ on poiou/ntwn to\ pa=n kaiì to\ mh\ oÄn mhde\ zhtmh\ oÄn mhde\ zhtmh\ oÄn mhde\ zhtmh\ oÄn mhde\ zht
eiÍn sugxwrou/ntwn ouÂtoj aÃpeira kaiì a)eiì kinou/mena u(peiÍn sugxwrou/ntwn ouÂtoj aÃpeira kaiì a)eiì kinou/mena u(peiÍn sugxwrou/ntwn ouÂtoj aÃpeira kaiì a)eiì kinou/mena u(peiÍn sugxwrou/ntwn ouÂtoj aÃpeira kaiì a)eiì kinou/mena u(p
e/qeto stoixeiÍa ta\j a)to/moue/qeto stoixeiÍa ta\j a)to/moue/qeto stoixeiÍa ta\j a)to/moue/qeto stoixeiÍa ta\j a)to/moujjjj. 

 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 

Πρωταγόρας (περ. 490-420 π. Χ. )  

Σκεπτικός σχετικισμός/υποκειμενισμός. Τα πάντα ανάγονται 

στην ανθρώπινη γνώμη, την εκτίμηση και αντίληψη του 

καθενός. 

pa/ntwn xrhmapa/ntwn xrhmapa/ntwn xrhmapa/ntwn xrhma/twn me/tron e)stiìn aÃnqrwpoj,/twn me/tron e)stiìn aÃnqrwpoj,/twn me/tron e)stiìn aÃnqrwpoj,/twn me/tron e)stiìn aÃnqrwpoj,    
tw½n me\n oÃntwn ẅj eÃstin,tw½n de\ ou)k oÃntwn
ẅj ou)k eÃstin.    (Fragmenta 5.2) 

 

«για όλα τα πράγματα μέτρο είναι ο άνθρωπος, για όσα είναι 

ότι ειναι, και για όσα δεν είναι, ότι δεν είναι.» 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ 

 

ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ 

 

Prwtago/raj de\ o(  ¹Abdhrei¿thj th=i me\n duna/mei th\n   
au)th\n hÃnenke Diago/rai do/can, taiÍj le/cesin de\ e(te/raij
e)xrh/sato, w¨j to\ lei¿an i¹tamo\n au)th=j e)kfeucou/menoj.  
eÃfhse ga\r mh\ ei¹de/nai, ei¹ qeoiì ei¹si¿n:eÃfhse ga\r mh\ ei¹de/nai, ei¹ qeoiì ei¹si¿n:eÃfhse ga\r mh\ ei¹de/nai, ei¹ qeoiì ei¹si¿n:eÃfhse ga\r mh\ ei¹de/nai, ei¹ qeoiì ei¹si¿n:  

(Testimonia 23.12-14) 

 

«είπε ότι δεν ξέρει, αν υπάρχουν θεοί» 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΓΟΡΓΙΑΣ 
 

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ 

Γοργίας (περ. 485-380 π. Χ.) από τους Λεοντίνους της Σικελίας 

(αντίδραση στον Παρμενίδη, που έλεγε ότι όλα είναι ένα και 

αυτό το ένα υπάρχει και αντίθετο του όντος δεν υπάρχει) 

Ο Γοργίας έλεγε ότι τίποτε δεν υπάρχει, ούτε το ον, ούτε το 

μη ον... 

«τίποτε δεν υπάρχει, και αν υπάρχει δεν το ξερουμε, και αν 

μπορουμε να το ξέρουμε δεν μπορουμε να το 

επικοινωνήσουμε, και ακόμη και αν μπορούμε να το πούμε 

δεν μπορεί να γίνει κατανοητό/αντιληπτό από τον άλλον.» 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΓΟΡΓΙΑΣ 
 

e)n ga\r t%½ e)pi grafome/n% Periì tou= mh\ oÃntojPeriì tou= mh\ oÃntojPeriì tou= mh\ oÃntojPeriì tou= mh\ oÃntoj hÄ Periì 
fu/sewj tri¿a kata\ to\ e(ch=j kefa/laia kataskeua/zei,  
 

1. eÁn me\n kaiì prw½ton oÀti ou)de\n eÃstinou)de\n eÃstinou)de\n eÃstinou)de\n eÃstin,  

2. deu/teron oÀti ei¹ kaiì eÃstin, a)kata/lhpton a)nqrw¯p%ei¹ kaiì eÃstin, a)kata/lhpton a)nqrw¯p%ei¹ kaiì eÃstin, a)kata/lhpton a)nqrw¯p%ei¹ kaiì eÃstin, a)kata/lhpton a)nqrw¯p%,  

3. tri¿ton oÀti ei¹ kei¹ kei¹ kei¹ kaiì katalhpto/n, a)lla\ toi¿ ge aiì katalhpto/n, a)lla\ toi¿ ge aiì katalhpto/n, a)lla\ toi¿ ge aiì katalhpto/n, a)lla\ toi¿ ge                                 
a)ne/coiston kaiì a)nermh/neuton t%½ pe/laja)ne/coiston kaiì a)nermh/neuton t%½ pe/laja)ne/coiston kaiì a)nermh/neuton t%½ pe/laja)ne/coiston kaiì a)nermh/neuton t%½ pe/laj.  
 

(Σέξτος Εμπειρικός, Προς μαθηματικούς 7.65.3-66.1) 

 

 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΓΟΡΓΙΑΣ [δείγματα..] 
 

ei¹ ei¹ ei¹ ei¹ ga\r ta\ fronou/mena, fhsiìn o(ga\r ta\ fronou/mena, fhsiìn o(ga\r ta\ fronou/mena, fhsiìn o(ga\r ta\ fronou/mena, fhsiìn o( Gorgi¿aj, ou)k eÃstin  Gorgi¿aj, ou)k eÃstin  Gorgi¿aj, ou)k eÃstin  Gorgi¿aj, ou)k eÃstin             
oÃnta, to\ oÄn ou) foÃnta, to\ oÄn ou) foÃnta, to\ oÄn ou) foÃnta, to\ oÄn ou) froneiÍtai. roneiÍtai. roneiÍtai. roneiÍtai.     

«αν όσα σκεφτόμαστε, λέει ο Γοργίας, δεν είναι υπαρκτά [δεν 

έχουν υπόσταση], το ον δεν μπορούμε να το σκεφτούμε.» 

(Σέξτος Εμπειρικός, Προς μαθηματικούς 7.77.2-4) 

 

o( me\n Gorgi¿aj ou)de\n eiånai fa/skwn ou)de\ dia/noian o( me\n Gorgi¿aj ou)de\n eiånai fa/skwn ou)de\ dia/noian o( me\n Gorgi¿aj ou)de\n eiånai fa/skwn ou)de\ dia/noian o( me\n Gorgi¿aj ou)de\n eiånai fa/skwn ou)de\ dia/noian                 
eiånai¿ fhsieiånai¿ fhsieiånai¿ fhsieiånai¿ fhsi    

«ο Γοργίας είπε πως δεν υπάρχει τίποτε, ούτε σκέψη υπάρχει» 

(Σέξτος Εμπειρικός, Πυρρώνειοι υποτυπώσεις 2.57.4-5) 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
 

kinduneu/ei me\n ga\r h(mw½n ou)de/teroj ou)de\n kalo\n     
ka)gaqo\n ei¹de/nai, a)ll' ouÂtoj me\n oiãetai¿ ti ei¹de/nai ou)k
ei¹dw¯j, e)gwÜ de/, wÐsper ouÅn ou)k oiåda, ou)de\ oiãomai:       
eÃoika gou=n tou/tou ge smikr%½ tini au)t%½ tou/t%        
sofw¯teroj eiånai, oÀti aÁ mh\ oiåda ou)de\ oiãomai ei¹de/nai.  

   (Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 21.d.3-7)  

«κανείς από τους δυο μας δεν υπάρχει πιθανότητα να ξέρει 

κάτι καλό, αλλά αυτός νομίζει ότι ξέρει ενώ δεν ξέρει, ενώ 

εγώ δεν γνωρίζω και δεν νομίζω [ότι γνωρίζω], άρα εγώ είμαι 

λίγο πιο σοφός από αυτόν, γιατί δεν νομίζω ότι γνωρίζω αυτά 

που δεν γνωρίζω.» 



ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ: ΠΛΑΤΩΝ 

 

kaiì Pla/twna to\ me\n a)lhqe\j qeoiÍj te kaiì  
qew½n paisiìn e)kxwreiÍn, to\n d' ei¹ko/ta lo/gon
zhteiÍn.  

 

«και ο Πλάτωνας παραχωρεί το αληθές στους θεούς και 

στα παιδιά των θεών και αναζητά το εύλογο.» (Διογένης 

Λαέρτιος 9.72.6-73.2) 

 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΙΑ 

 

Αριστοτέλης 
 

"pa/nta ga\r e)nde/xetai
 kaiì aÃllwj eÃxein" 

 

 «Όλα τα πράγματα 

μπορεί να είναι και 

αλλιώς.» 

 (Ηθικά Νικομάχεια 1140a.35) 

 



Cicero, Academica, De natura deorum 

non enim sumus i quibus nihil verum esse videatur, sed i qui omnibus 

veris falsa quaedam adiuncta esse dicamus tanta similitudine ut in is 

nulla  insit certa iudicandi et adsentiendi nota. ex quo exsistit  et illud, 

multa esse probabilia, quae quamquam non  perciperentur, tamen, quia 

visum quendam haberent  insignem et inlustrem, his sapientis vita 

regeretur.  1.12.7-13.  

«δεν λέμε άρα πως τίποτε δεν είναι αληθές, αλλά ότι σε όλα τα 

αληθή υπάρχει κάτι το ψευδές, το οποίο μοιάζει τόσο με το αληθές, 

ώστε να μην μπορεί να γίνει σαφής διαχωρισμός, για να κριθεί 

κάτι ως αληθές. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι πολλά είναι πιο 

πιθανά, τα οποία παρόλο που δεν μπορούν να γίνουν πλήρως 

αντιληπτά, μπορούν να κατευθύνουν τη ζωή του σοφού ανθρώπου, 

επειδή έχουν κάτι το διακριτό στην εικόνα τους ».  
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