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Την προηγούμενη φορά…. 

 

 

ΣΚΕΠΤΙΚΟΙ 
 

Οὐδὲν ὁρίζομεν 

«τίποτε δεν θέτουμε ως βέβαιο» 

(Διογένης Λαέρτιος 9.74.5) 

 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ou%29de%5Cn&la=greek&can=*ou%29de%5Cn0&prior=oi(=on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%28ri%2Fzomen&la=greek&can=o%28ri%2Fzomen0&prior=*ou)de/n


 

 



 

 

 

ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ: 

 

η ἐποχή 

αναστολή τοποθέτησης 

 

 

 

 

 



 

 

Sexti Empirici Opera graece et latine 

Johann Albert Fabricius, Henri Estienne II. 1811 

 

 

 

 



 

 

 

«Η φυσική συνέπεια γι αυτούς που ερευνούν κάποιο πράγμα 

είναι ή η εύρεση του πράγματος ή η παραδοχή ότι πρόκειται για 

κάτι ακατάληπτο ή η επίμονη συνέχιση της έρευνας.» 

 

 

 



 

 

«Ίσως γι αυτόν ακριβώς τον λόγο και την περίπτωση των 

αντικειμένων έρευνας της φιλοσοφίας, άλλοι είπαν ότι έχουν 

βρει την αλήθεια, άλλοι έφτασαν στο συμπέρασμα ότι η 

αλήθεια δεν είναι δυνατό να γίνει καταληπτή και άλλοι 

συνεχίζουν την έρευνα. Αυτοί που νομίζουν ότι βρήκαν την 

αλήθεια είναι αυτοί που χαρακτηριστικά αποκαλούνται 

δογματικοί, όπως λόγου χάριν ο κύκλος του Αριστοτέλη, του 

Επίκουρου, των Στωικών και ορισμένοι άλλοι.» 

 



 

 

 

 

Αυτοί που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για 

ακατάληπτα πράγματα είναι ο κύκλος του Κλειτόμαχου, του 

Καρνεάδη και άλλοι Ακαδημεικοί. Αυτοί τέλος που συνεχίζουν 

την έρευνα είναι οι Σκεπτικοί.» 

 

 

 



 

 

Δογματικοί Αριστοτελικοί, 

Επικούρειοι, Στωικοί κ.ά 

Θεωρούν ότι βρήκαν 

την αλήθεια 

Ακαδημεικοί 

Σκεπτικοί 

Αρκεσίλαος, 

Κλειτόμαχος, 

Καρνεάδης κ.ά. 

Θεωρούν ότι η 

αλήθεια δεν μπορεί 

να βρεθεί/να γίνει 

κατανοητή από τον 

άνθρωπο 

Σκεπτικοί 

(Πυρρώνειοι) 

Πύρρων, Τίμων, 

Αινησίδημος, Σέξτος 

Εμπειρικός 

Συνεχίζουν την 

αναζήτηση της 

αλήθειας 

 



 

 

 

 

«Είναι λοιπόν εύλογο να θεωρείται ότι οι σημαντικότερες 

κατευθύνσεις της φιλοσοφίας είναι τρεις: η δογματική, η 

Ακαδημεική και η Σκεπτική. Για τις δύο πρώτες είναι σωστό να 

μιλήσουν άλλοι. Εμείς προς το παρόν θα μιλήσουμε για τη 

σκεπτική κατεύθυνση δίνοντας το περίγραμμά της» 

 



 

 

 

«αφού δηλώσουμε από την αρχή ότι, για καθετί από όσα 

αναφέρουμε, δεν ισχυριζόμαστε κατηγορηματικά πως είναι 

απόλυτα έτσι όπως το παρουσιάζουμε, αλλά ότι κάνουμε 

λεπτομερή περιγραφή για το κάθε ζήτημα, σύμφωνα με το πώς 

εμφανίζεται στις μέρες μας σε μας.» 

 

 

 



 

 

 

 

 

«Περί των λόγων του σκεπτικισμού» 

 

 



 

«Ο ένας λόγος της σκεπτικής φιλοσοφίας ονομάζεται γενικός, ο 

άλλος ειδικός. Ο γενικός λόγος είναι αυτός στον οποίο 

παρουσιάζουμε το χαρακτήρα του Σκεπτικισμού εξηγώντας 

ποια είναι η έννοια του, ποιες οι αρχές, ποια τα επιχειρήματα, 

αλλά και ποιο το κριτήριο, ποιος ο τελικός στόχος, ποιοι οι 

τρόποι της εποχής, με ποιο νόημα δεχόμαστε τις σκεπτικές 

ρήσεις και επιπλέον πως διακρίνεται ο Σκεπτικισμός από τις 

παραπλήσιες με αυτόν φιλοσοφίες.» 



 

 

«Eιδικός είναι ο λόγος στον οποίο εκθέτουμε τις αντιρρήσεις μας 

προς τον καθέναν από τους επιμέρους κλάδους αυτού που 

ονομάζεται φιλοσοφία. Πρώτα λοιπόν θα ασχοληθούμε 

διεξοδικά με τον γενικό λόγο, αρχίζοντας την περιγραφή μας 

από τις ονομασίες της σκεπτικής κατεύθυνσης.» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Η σκεπτική κατεύθυνση ονομάζεται και ζητητική, ονομασία 

που παίρνει από τη δράση που αναπτύσσει στην αναζήτηση και 

στην έρευνα. Ονομάζεται επίσης και εφεκτική, από την διάθεση 

που δημιουργείται, μετά την αναζήτηση, σ’ αυτόν που ερευνά, 

αλλά και απορητική, είτε από το ότι απορεί για καθετί και το 

ερευνά, όπως υποστηρίζουν μερικοί, είτε από την αμηχανία να 

εκφράσει συγκατάθεση ή άρνηση» 

 

 



 

 

 

«Επιπλέον, ονομάζεται Πυρρώνεια, από το γεγονός ότι ο 

Πύρρων μας φαίνεται πως είναι αυτός που πληρέστερα και 

εμφανέστερα από τους προγενεστέρους του προσχώρησε στον 

Σκεπτικισμό.» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Σκεπτικισμός είναι η δύναμη να αντιπαραθέτουμε φαινόμενα 

και νοούμενα με οποιονδήποτε τρόπο, με την οποία φτάνουμε, 

εξαιτίας της ισοδυναμίας μεταξύ των αντιτιθέμενων 

πραγμάτων και λόγων, πρώτα στην εποχή και στη συνέχεια 

στην αταραξία» 

 

 

 



 

 

«Την ονομάζουμε μάλιστα ‘δύναμη’ όχι με διάθεση 

λεπτολογίας, αλλά απλώς σε σχέση με το ότι κάποιος ‘δύναται’ 

να κάνει την αντιπαράθεση. Με τον όρο ‘φαινόμενα’ εννοούμε 

εδώ τα αισθητά και γι αυτό τα αντιδιαστέλλουμε προς τα 

νοητά.» 

 

 

 



ΠΑΡΕΚΒΑΣΗ 

 

Τίμων από τον Φλειούντα (μαθητής του Πύρρωνα) 

Υποστήριξε ότι τόσο η αίσθηση όσο και η νόηση εξαπατούν τον 

άνθρωπο και είναι όπως δύο κλέφτες, διάσημοι της εποχής, ο 

Ατταγάς από τη Θεσσαλία και ο Νουμήνιος από την Κόρινθο. 

 

συνῆλθεν  Ἀτταγᾶς τε καὶ Νουμήνιος 

Οι λέξεις Ατταγάς και Νουμήνιος σημαίνουν αρπακτικά πουλιά 

και είναι παρομοίωση των αισθήσεων και του νου που 

εξαπατούν τους ανθρώπους (βλ. Πεντζπούλου-Βαλαλά 2002: 67) 

 



 

«η έκφραση ‘με οποιονδήποτε τρόπο’ μπορεί να συνδέεται και 

με τη λέξη δύναμη, για να μην εκλαμβάνουμε, όπως έχουμε πει, 

τον όρο δύναμη με την απλή σημασία, αλλά και με τη φράση 

‘να αντιπαραθέτουμε φαινόμενα και νοούμενα’. Επειδή 

ακριβώς τα αντιπαραθέτουμε με ποικίλους τρόπους, είτε 

φαινόμενα προς φαινόμενα είτε νοούμενα προς νοούμενα ή 

εναλλάξ, χρησιμοποιούμε την έκφραση ‘με οποιονδήποτε 



τρόπο’ έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτήν όλες οι 

αντιπαραθέσεις. Ή ακόμη συνδέουμε το ‘με οποιονδήποτε 

τρόπο’ με τους όρους ‘φαινόμενα και νοούμενα’, για να μην έχει 

η έρευνά μας ως αντικείμενο το πώς φαίνονται τα φαινόμενα ή 

πως νοούνται τα νοούμενα, αλλά για να εκλαμβάνουμε τους 

όρους αυτούς με την απλή σημασία τους.» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«Την έκφραση ‘αντιτιθέμενους λόγους’ την εννοούμε έτσι ώστε 

να μην αναφέρεται αποκλειστικά στην άρνηση και την 

κατάφαση, αλλά απλώς αντί της φράσης ‘λόγοι που 

αλληλοσυγκρούονται. ‘Ισοσθένεια’…» 

 

 



 

«(Ισοσθένεια) ονομάζουμε την ισότητα ως προς την αξιοπιστία 

και την αναξιοπιστία για να επισημάνουμε ότι κανένας από 

τους λόγους που αλληλοσυγκρούονται δεν έχει το προβάδισμα 

ως περισσότερο αξιόπιστος. ‘Εποχή’ είναι η στάση της διάνοιας 

χάρη στην οποία ούτε αρνούμαστε κάτι ούτε το βεβαιώνουμε. 

‘Αταραξία’ είναι η ανενόχλητη και γαλήνια κατάσταση της 

ψυχής. Το πώς όμως μαζί με την εποχή επέρχεται και η 

αταραξία θα το εξηγήσουμε όταν θα κάνουμε λόγο περί του 

‘τέλους’ (τελικού στόχου).» 



 

 

 

«Η έννοια του Πυρρώνειου φιλοσόφου έχει ήδη δυνάμει 

αποδοθεί, μαζί με τη σκεπτική κατεύθυνση, στον ορισμό του 

Σκεπτικισμού: Πυρρώνειος είναι ο φιλόσοφος που έχει τη 

δύναμη που αναφέρεται στον ορισμό.» 

 

 



 

 

 

«Υποστηρίζουμε ότι η γενεσιουργός αιτία του Σκεπτικισμού 

είναι η ελπίδα ότι θα επιτύχουμε την αταραξία.» 

 

 

 



 

«Και αυτό διότι, καθώς οι μεγαλοφυείς άνθρωποι βρίσκονται σε 

σύγχυση, λόγω του ασυμβίβαστου που υπάρχει στα πράγματα 

και σε αδυναμία να αποφασίσουν σε ποια από αυτά πρέπει να 

δίνουν περισσότερο τη συγκατάθεσή τους, οδηγήθηκαν στην 

αναζήτηση του τι είναι αληθές και τι ψευδές στα πράγματα, 

ελπίζοντας ότι με την οριστική κρίση για τα ζητήματα αυτά θα 

επιτύχουν την αταραξία. Η βασική αρχή μάλιστα της 

συγκρότησης του Σκεπτικισμού είναι το ότι σε κάθε λόγο 

αντιτάσσεται ίσος λόγος. Διότι θεωρούμε ότι από αυτό ακριβώς 

ξεκινούμε και καταλήγουμε στο σημείο να μη δογματίζουμε.» 



 

 



 

Αρχαίο κείμενο 

Sexti Empirici Opera graece et latine 

Johann Albert Fabricius, Henri Estienne II. 1811 
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