
Σύλλογος Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας «σὺν Ἀθηνᾷ» 

 
Σάββατο, 9 Νοεμβρίου 2013, Φιλοσοφία ενηλίκων (Τμήμα Β) 

Σκεπτικισμός: Οι 10 τρόποι που οδηγούν στην ἐποχή (αναστολή τοποθέτησης) 
 

 Ο κατάλογος αποδίδεται στον Αινησίδημο (1ο αι. π. Χ.), που εντάσσεται στο φιλοσοφικό ρεύμα του 

Πύρρωνα από την Ηλεία (4ο-3ο αι. π.Χ.). Το κείμενο διασώζει ο Σέξτος Εμπειρικός (2ο-3ο αι. μ. Χ. ) 

στο έργο του Πυρρώνειαι υποτυπώσεις (1.36-38) 
 

Παραδίδονται τοίνυν συνήθως παρὰ τοῖς ἀρχαιοτέροις σκεπτικοῖς τρόποι, δι’ ὦν ἡ ἐποχὴ 

συνάγεσθαι δοκεῖ, δέκα τὸν ἀριθμόν, οὓς καὶ λόγους καὶ τύπους συνωνύμως καλοῦσιν. εἰσὶ δὲ οὗτοι 

«Παραδίδονται κατά κανόνα από τους παλαιότερους σκεπτικούς τρόποι/σκεπτικά, από τα οποία 

οδηγείται κανείς στην εποχή (αναστολή τοποθέτησης), δέκα στον αριθμό, τους οποίους ονομάζουν και 

λόγους και τύπους. Είναι οι εξής: 

(1) πρῶτος ὁ παρὰ τὴν τῶν ζῴων ἐξαλλαγήν η ποικιλομορφία των ζώων (σε σχέση με τον άνθρωπο, 

δεν γίνονται τα ίδια πράγματα αντιληπτά σε όλα τα έμβια όντα στη φύση με τον ίδιο τρόπο, λόγω της 

διαφορετικότητας των ειδών) 

(2) δεύτερος ὁ παρὰ τὴν τῶν ἀνθρώπων διαφοράν η διαφορετικότητα των ανθρώπων (τα ίδια 

πράγματα γίνονται αντιληπτά διαφορετικά, λόγω της διαφορετικότητας των ανθρώπων), 

(3) τρίτος ὁ παρὰ τὰς διαφόρους τῶν αἰσθητηρίων κατασκευάς η διαφορετικότητα/αντιφατικότητα 

των αισθήσεων, 

π.χ. το μύρο είναι γλυκό στην οσμή και πικρό στην γεύση. 

(4) τέταρτος ὁ παρὰ τὰς περιστάσεις η επίδραση που έχουν οι ευρύτερες συνθήκες στην αντίληψη (π.χ. 

σχετικότητα του ζεστού-κρύου, πικρού-γλυκού, σε περίπτωση ασθένειας, σε σχέση με την ηλικία), 

(5) πέμπτος ὁ παρὰ τὰς θέσεις καὶ τὰ διαστήματα καὶ τοὺς τόπους η επίδραση των αποστάσεων και 

των θέσεων στην αντίληψη, 

(6) ἕκτος ὁ παρὰ τὰς ἐπιμιξίας η επίδραση των αντικειμένων που περιβάλλουν και επιδρούν στο 

αντικείμενο/φαινόμενο, 

(7) ἕβδομος ὁ παρὰ τὰς ποσότητας καὶ σκευασίας τῶν ὑποκειμένων η σύνθεση και η σύσταση των 

αντικειμένων (που είναι ρευστή/ευμετάβλητη, π.χ. το χιόνι), 

(8) ὄγδοος ὁ ἀπὸ τοῦ προς τι το ότι όλα γίνονται αντιληπτά σε σχέση με κάτι άλλο και ότι τίποτε δεν 

μπορεί να γίνει αντιληπτό αυτό καθαυτό (σχετικότητα), 

(9) ἔννατος ὁ παρὰ τὰς συνεχεῖς ἢ σπανίους ἐγκυρήσεις η σπανιότητα κάποιων φαινομένων σε σχέση 

με άλλα (τον ήλιο τον βλέπουμε κάθε μέρα, αλλά τους κομήτες σπάνια), δεν έχουν άρα την ίδια ευκαιρία 

όλα τα πράγματα να γίνουν εξίσου αντιληπτά, 

(10) δέκατος ὁ παρὰ τὰς ἀγωγὰς καὶ τὰ ἔθη καὶ τοὺς νόμους καὶ τὰς μυθικὰς πίστεις καὶ τὰς 

δογματικὰς ὑπολήψεις η διαφορετικότητα των πολιτισμών, οι διαφορετικές συνήθειες, έθιμα και 

συμβάσεις, καθώς και μυθικές πίστεις και δοξασίες κάθε λαού.»  

 

 Οποιαδήποτε σκεπτικιστική θεώρηση έχει χρησιμότητα για μας σήμερα, που οι κυρίαρχες ή 

διαδεδομένες ιδεολογίες χαρακτηρίζονται από μία ‘κακή βεβαιότητα’, δηλαδή βεβαιότητα για κάτι 

κακό, που συχνά δεν βασίζεται σε επαρκείς αποδείξεις (βλ. άρθρο ‘Τα τρία άλογα’, άλογο 2ο). 
 

 Η στάση αυτή, της ‘κακής βεβαιότητας’, έχει αποτέλεσμα ότι αναπαράγει μια κακή πραγματικότητα, 

γιατί ο άνθρωπος έχει την τάση να μιμείται αυτό που αντιλαμβάνεται. 
 

 Ο σκεπτικισμός επιτίθεται στην έννοια της βεβαιότητας και αφήνει χώρο για θετική προσπάθεια χωρίς 

να προδιαγράφει την κακή πρόθεση ή την αποτυχία. 


