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Ἐποχὴ δὲ εἴρηται ἀπὸ τοῦ ἐπέχεσθαι τὴν διάνοιαν ὡς μήτε 

τιθέναι τι μήτε ἀναιρεῖν διὰ τὴν ἰσοσθένειαν τῶν 

ζητουμένων. 

«Ο όρος εποχή προέρχεται από το ότι η διάνοια επέχει, εφόσον 

ούτε θέτει ούτε αρνείται κάτι, λόγω της ισοδυναμίας των 

αντικειμένων που ερευνούμε.» 

 

(Σέξτος Εμπειρικός, Πυρρώνειοι υποτυπώσεις 1. 196) 

 

 



 

 

 

 

ΙΑ’ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 



    

1.21.2                      

                    

   

 

Το ότι έχουμε στραμμένο το ενδιαφέρον μας στα φαινόμενα 

γίνεται φανερό από αυτά που λέμε περί του κριτηρίου της 

σκεπτικής κατεύθυνσης. 

 

 

 

 



 

1.21                   

                    

                 

                    

 

Η λέξη κριτήριο, τώρα, λέγεται με δύο σημασίες: σύμφωνα με 

την πρώτη, το κριτήριο θεωρείται ως μέσο βεβαίωσης της 

ύπαρξης ή της ανυπαρξίας––θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε 

στον αντιρρητικό μας λόγο––ενώ, σύμφωνα με τη δεύτερη, το 

κριτήριο θεωρείται αναφορικά με την πράξη ως αυτό δηλαδή με 

βάση το οποίο προσέχουμε στη ζωή μας άλλες πράξεις να τις 

κάνουμε και άλλες να μην τις κάνουμε. 



    

1.22                   

                    

                   

            

 

Για το κριτήριο με αυτή τη δεύτερη σημασία μιλούμε τώρα. Λέμε 

λοιπόν ότι κριτήριο της σκεπτικής κατεύθυνσης είναι το 

φαινόμενο, αποκαλώντας στην ουσία έτσι την αισθητηριακή 

εντύπωση διότι εφόσον αυτή η εντύπωση έγκειται σε αίσθημα 

και σε μη ηθελημένη παθητική κατάσταση, δεν αποτελεί 

αντικείμενο έρευνας. 

 



    

1.23                     

                       

                   

Γι αυτό κανείς ίσως δεν αμφισβητεί ότι το αντικείμενο φαίνεται 

τέτοιο ή αλλιώτικο, τίθεται όμως υπό διερεύνηση αν είναι τέτοιο 

που φαίνεται. 

                     

                    

        

Με την προσοχή μας λοιπόν στραμμένη στα φαινόμενα, ζούμε 

χωρίς να υιοθετούμε φιλοσοφικά δόγματα, και τηρούμε τους 

συνήθεις κανόνες του βίου, αφού βέβαια δεν μπορούμε να 

μένουμε και τελείως άπραγοι. 



    

1.23                   

                   

                 

 1.24         

 

Φαίνεται μάλιστα ότι αυτή η τήρηση των βιοτικών κανόνων 

είναι τετραμερής: (1)Το ένα μέρος της έχει να κάνει με την 

καθοδήγηση εκ μέρους της φύσης, (2) το άλλο με τον 

καταναγκασμό που ασκούν τα πάθη, (3) το τρίτο με την 

παράδοση των νόμων και των εθίμων και (4) το τέταρτο με όσα 

διδάσκουν οι τέχνες. 

 



    

1.24                   

        

Η καθοδήγηση εκ μέρους της φύσης είναι αυτό χάρη στο οποίο 

εκ φύσεως διαθέτουμε αίσθηση και νόηση. 

 

                   

             

Ο καταναγκασμός που ασκούν επάνω μας τα πάθη είναι αυτό 

δυνάμει του οποίου η πείνα μας οδηγεί στην τροφή και η δίψα 

στο νερό. 

 

 



    

1.24                

                

                   

                 

Η παράδοση εθίμων και νόμων είναι αυτό με βάση το οποίο 

δεχόμαστε μέσα από την καθημερινή ζωή την ευσέβεια ως 

αγαθό και την ασέβεια ως κακό. 

Τέλος όσα διδάσκουν οι τέχνες είναι αυτά στα οποία 

στηριζόμαστε και δεν μένουμε ανενεργοί όσον αφορά τις 

τεχνικές δεξιότητες που αποκτούμε. 

 

 



 

 

 

 

            

Όλα αυτά τα υποστηρίζουμε χωρίς δογματική διάθεση. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ΙΒ’ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΚΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

 



 

    

1.25                      

                    

                    

           

 

Η συνέχεια όσων είπαμε μπορεί να είναι η πραγμάτευση του 

τέλους της σκεπτικής κατεύθυνσης. Τέλος βέβαια είναι αυτό 

χάριν του οποίου γίνονται όλες οι πράξεις και οι σκέψεις, ενώ το 

ίδιο δεν υπάρχει χάριν κάποιου άλλοι.  

Με άλλη διατύπωση, τέλος είναι το έσχατο από τα αντικείμενα 

της επιθυμίας. 



 

 

    

1.25                 

           1.26     

            

 

Μέχρι και τώρα λέμε ότι το τέλος του σκεπτικού φιλοσόφου 

είναι η αταραξία στα ζητήματα γνώμης και ο μετριασμός των 

παθών σε όσα επιβάλλονται αναγκαστικά. 

 

 

 



    

1.26                   

                  

                  

                     



Και αυτό διότι ενώ ο σκεπτικός άρχισε να φιλοσοφεί με στόχο 

να καταλήξει σε οριστική διάκριση μεταξύ των αισθητηριακών 

εντυπώσεων και να αντιληφθεί με βεβαιότητα ποιες είναι 

αληθείς και ποιες ψευδείς, ώστε ν επιτύχει την αταραξία, 

παγιδεύτηκε στην ασυμφωνία μεταξύ ισοδυνάμων και επειδή 

δεν μπορούσε να αποφασίσει με βεβαιότητα κατέληξε στην 

εποχή. 

 



    

1.27            1.27     

                    

                   

                    

                    

         

 

Την εποχή τώρα που υιοθέτησε ο σκεπτικός τη διαδέχτηκε ως 

σύμπτωμα η αταραξία σε ζητήματα γνώμης. Διότι αυτός που 

έχει τη γνώμη ότι κάτι είναι εκ φύσεως καλό ή κακό βρίσκεται 

σε διαρκή ταραχή: όταν του λείπουν αυτό που θεωρεί πως είναι 

καλά, πιστεύει ότι τον καταδιώκουν τα εκ φύσεως κακά και 

κυνηγάει όπως νομίζει αυτά που είναι αγαθά. 



1.27                  

               

                 

             

 

Όταν πάλι αποκτήσει αυτά που θεωρεί αγαθά, πέφτει σε ακόμη 

μεγαλύτερη ταραχή από την παράλογη και πέρα από κάθε 

μέτρο έπαρσή του και από φόβο μήπως αλλάξουν τα πράγματα, 

κάνει τα πάντα για να μην τα χάσει τα θεωρούμενα αγαθά. 

     

 

 

 



 

 

1.28                

                  

        

Απεναντίας, αυτός που δεν ορίζει με βεβαιότητα ποια είναι εκ 

φύσεως καλά ή κακά, ούτε αποφεύγει ούτε επιδιώκει κάτι με 

ζήλο μένει γι αυτό ατάραχος. 

 

 

     

 



1.28                    

                   

                 

                     

                  

               

            Στον σκεπτικό φιλόσοφο, 

λοιπόν συνέβη αυτό που λέγεται για τον ζωγράφο Απελλή. 

Λένε δηλαδή ότι μια μέρα που ο Απελλής ζωγράφιζε ένα άλογο, 

θέλησε να απεικονίσει με τη ζωγραφική του τον αφρό στο 

στόμα του αλόγου, αλλά είχε τόσες αποτυχίες ώστε 

αγανάκτησε και έριξε πάνω στον πίνακα τον σπόγγο στον 

οποίο καθάριζε τα χρώματα του πινέλου του. Η στάμπα που 

άφησε ο σπόγγος στο ζωγραφισμένο άλογο δημιούργησε την 

απεικόνιση του αφρού.  



    

1.29                  

                   

                       

                        

              

 

Έτσι λοιπόν οι σκεπτικοί είχαν την ελπίδα ότι θα ανακτήσουν 

την αταραξία κρίνοντας οριστικά την αναντιστοιχία μεταξύ των 

αντικειμένων της αίσθησης και των αντικειμένων της σκέψης, 

καθώς όμως δεν κατάφεραν να το επιτύχουν, κατέληξαν στην 

εποχή. Με τη σειρά της η αταραξία ακολούθησε ως σύμπτωμα 

την εποχή όπως η σκιά ακολουθεί το σώμα. 

 



 

   

1.29                 

                 

                 

         1.30         

 

Εντούτοις, δεν νομίζουμε ότι ο σκεπτικός μένει τελείως 

ανενόχλητος, αλλά λέμε ότι υφίσταται ενοχλήσεις από όσα 

επιβάλλει η ανάγκη αφού παραδεχόμαστε ότι μερικές φορές και 

τρέμει από το κρύο και διψάει και νιώθει κάποια παρόμοια 

αισθήματα.  

 



 

    

1.30                 

                 

                    

        

Ωστόσο ακόμη και σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι συνηθισμένοι 

άνθρωποι πιέζονται από δύο καταστάσεις δηλαδή τόσο από τα 

ίδια τα αισθήματα όσο και από το ότι νομίζουν πως οι 

καταστάσεις αυτές είναι εκ φύσεως κακές. 

 

 



    

1.30                  

                  

               

Αντίθετα ο σκεπτικός αποτινάζοντας από πάνω του την 

επιπρόσθετη γνώμη ότι καθεμία από αυτές τις καταστάσεις 

είναι ως προς τη φύση της κακή, γλυτώνει και σ’ αυτές τις 

περιπτώσεις με λιγότερη ενόχληση. 

 

 

 

 



   

1.30                    

                  

             

Γι αυτό λοιπόν λέμε ότι, ως προς τα ζητήματα γνώμης, ο τελικός 

σκοπός του σκεπτικού είναι η αταραξία, ενώ ως προς όσα 

επιβάλλει η ανάγκη ο μετριασμός των αισθημάτων.  

    

1.30                 

                   

Ορισμένοι μάλιστα από τους διαπρεπείς σκεπτικούς πρόσθεσαν 

σ’ αυτά και την εφαρμογή της εποχής στα ζητήματα έρευνας. 

 



 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Στυλιανός Δημόπουλος (Σέξτος Εμπειρικός. 

2002. Πυρρώνειες υποτυπώσεις Α’. Εισαγωγή: Τερέζα 

Παντζοπούλου-Βαλαλά. Θεσσαλονίκη, Ζήτρος) 

 

 

 


