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Σκεπτικισμός ΙΙ 

 

ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ Αρκεσίλαος 316/315-241 π. Χ., Καρνεάδης 214/213-129 π. Χ., Φίλων ο 

Λαρισαίος 154/3-84/3 π. Χ. [δάσκαλος του Κικέρωνα]. ΘΕΣΗ: 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. 

 

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΤΥΛΛΙΟΣ  

         ΚΙΚΕΡΩΝ 

 

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.  (Cicero, De natura deorum 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».  

 

 

 

Μαθητής του Αρκεσίλαου, που ήταν επικεφαλής της Μέσης Ακαδημίας 

Κριτική στον δογματισμό, των Επικούρειων και κυρίως των Στωικών. 

Ήταν ένας από τους τρεις φιλοσόφους που στάλθηκαν στην Ρώμη το 155 π. Χ. ως 

επικεφαλής της Ακαδημίας και εκπρόσωπος της συγκεκριμένης θεώρησης. Οι άλλοι 

δύο ήταν ο Διογένης ο Βαβυλώνιος ως εκπρόσωπος του Στωικισμού και ο Κριτόλαος 

από την Φασήλιδα της Λυκίας, εκπρόσωπος της Περιπατητικής σχολής. Παραδεχόταν 

ωστόσο κάποιες πιθανότητες αλήθειας που μπορούν να δώσουν κατευθύνσεις στον 

άνθρωπο για την ζωή και την δράση του. Δεν άφησε γραπτά έργα σύμφωνα και με 

την μαρτυρία του Διογένη του Λαερτίου και οι απόψεις του είναι γνωστές από τον 

διάδοχό του Κλειτόμαχο. Οι απόψεις του για την σχετικότητα της δικαιοσύνης φέραν 

ανησυχία στους Ρωμαίους πολιτικούς. Ανησυχία προκάλεσαν και οι άλλοι δύο 

φιλόσοφοι της αποστολής και τελικά οι Ρωμαίοι τους υποχρέωσαν να φύγουν. Κατά 

τον Καρνεάδη αμφισβητείται όχι απλά η αξιοπιστία των αισθήσεων, αλλά η ίδια την 

ικανότητα της λογικής να μας οδηγήσει στην αλήθεια. Οι απόψεις του Καρνεάδη 

ωστόσο, καθώς και των Ακαδημεικών και όλης της πλατωνικής φιλοσοφίας 

γενικότερα, θα ασκήσουν αργότερα μεγάλη επίδραση στην Ρώμη, μεταξύ άλλων και 

στον Κικέρωνα (106-43 π. Χ.), ο οποίος μετέφρασε και απέδωσε μέσω νεολογισμών την 

ελληνική φιλοσοφική σκέψη και ορολογία στη λατινική. Λέξεις όπως essentia [ουσία] 

και conscientia [συνείδηση]είναι νεολογισμοί του Κικέρωνα. 

 

ΚΑΡΝΕΑΔΗΣ Ο ΚΥΡΗΝΑΙΟΣ περ. 214-129 π. Χ. 



ΓΙΑΤΙ Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΑΡΝΕΑΔΗ 

Διότι τρία μπορεί να είναι τα κριτήρια της αλήθειας: 1. οι αισθήσεις, 2. η λογική, 3. η σύλληψη/φαντασία 

Επειδή όμως τα τρία είναι αλληλένδετα με την έννοια πως το καθένα προϋποθέτει τα άλλα, άρα δεν 

υπάρχει κριτήριο αλήθειας, δηλαδή εργαλείο με το οποίο μπορούμε να την προσεγγίσουμε. 

ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ, ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ 

ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ (ο ακαδημεικός σκεπτικισμός εξελίχτηκε/ συστηματοποιήθηκε πρώτος, αν και το 

πρόσωπο του Πύρρωνα προηγείται χρονολογικά) 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ  

ο Πύρρων από την Ηλεία (360-272 π. Χ.) «Κάθε ανθρώπινη γνώση εμπεριέχει αβεβαιότητα» 

Παντὶ λόγῳ φωνὴ καὶ αὐτὴ συνάγει τὴν ἐποχήν: τῶν μὲν γὰρ πραγμάτων διαφωνούντων, τῶν δὲ  

λόγων  ἰσοσθενούν των ἀγνωσία τῆς ἀληθείας ἐπακολουθεῖ «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) 

τῷ βεβαίως καὶ πεπεισμένως διεγγυωμένῳ ἐπακολουθεῖν  ἄτην «όσα μας είναι εγγυημένα ως βέβαια και 

σίγουρα συνοδεύει σύγχυση/ταραχή» (Διογένης Λαέρτιος 9.71.5-6) 

• Η θεώρηση του Σκεπτικισμού έχει μεγάλη χρησιμότητα σήμερα γιατί ρόλος της μεταξύ άλλων είναι και να 

κλονίσει την βεβαιότητα, όταν η βεβαιότητα δεν είναι παραγωγική. 

• Η μηχανισμοί βεβαιότητας και συγκεκριμένα βεβαιότητας αυθαίρετης κατασκευάζονται από 

θρησκευτικούς χώρους, αλλά εκεί ο ρόλος τους είναι να στηρίξουν το άτομο και να το πείσουν για 

πράγματα που είναι καλά, με την έννοια ότι από αυτά μπορεί να αντλήσει θάρρος και να βρει στήριξη και 

ελπίδα. 

• Σήμερα μοιάζει να έχουμε διατηρήσει τους μηχανισμούς, αλλά να έχουμε αντικαταστήσει τα καλά με τα 

δυσάρεστα. 

• Για παράδειγμα η ειμαρμένη των Στωικών ήταν μεν μοίρα, αλλά μοιρά καλή, που σήμαινε αναμονή καλών 

πραγμάτων. 

• Επιπλέον η ποικιλία αυτών των βεβαιοτήτων και «αληθειών» που μπορεί να χαρακτηρίζει τον πολιτικό 

χώρο για παράδειγμα είναι προβληματική, γιατί η συναίνεση είναι δείκτης ωριμότητας ενός χώρου. 

• Και μιλάμε για συναίνεση που να έρχεται φυσικά και όχι συμμόρφωση ή υποταγή επιβεβλημένη, δηλαδή 

όπως όταν όλοι συμφωνούμε πως αυτό είναι ένα τραπέζι ή ότι όποιος έχει σκωληκοειδίτιδα πρέπει να 

χειρουργείται. 

• Αν δεν συμφωνούμε, σημαίνει ίσως πως ή (1) δεν το βρήκαμε ακόμη ακριβώς ή (2) δεν μπορούμε να το 

πούμε με σαφήνεια ή (3) δεν μας ακούνε οι άλλοι ή (4) δεν ακούμε τους άλλους ή (5) υπάρχουν 

αντικρουόμενα συμφέροντα [συνεπώς μιλάμε για 5 σενάρια τουλάχιστον και όχι μονο το 5ο, αλλά ακόμη 

και τα συμφέροντα πάλι σε βεβαιότητες είναι σκαλωμένα]. 

• Όταν δεν υπάρχει συναίνεση ιδεολογική σημαίνει πως τα πράγματα χρειάζονται περισσότερο ψάξιμο [πέρα 

από τις αναγκαίες προσωρινές λύσεις], ότι τα πράγματα χρειάζονται περισσότερο προβληματισμό και 

ενασχόληση και σκέψη από όσους θέλουν. 

• Δεν θα μπορέσουμε να ψάξουμε, αν θεωρούμε ότι έχουμε τις απαντήσεις, αν έχουμε βεβαιότητες που 

εμποδίζουν την διερεύνηση. 

• Επιθυμητή είναι πάντα η διερεύνηση που ψάχνει αίτια και λύσεις στους παράγοντες, οι οποίοι είναι 

μακροβιότεροι των προσώπων (το ‘κακό’ δεν πεθαίνει με τους ‘κακούς’). 

• Το να ταυτίζουμε τα πρόσωπα με τις πράξεις τους είναι κατανοητό, αλλά δημιουργεί την ψευδαίσθηση πως 

αν απαλλαγούμε από τα πρόσωπα θα απαλλαγούμε και από τα φαινόμενα, το οποίο δεν είναι αλήθεια. 

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ  

Για πράγματα όπου δεν υπάρχει ακόμη συναίνεση βάζουμε στη ζωή μας συχνότερα την συμφιλιωτική λέξη 

‘μπορεί’. 


