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ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ: ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ 
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ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: 
 

 

ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ: 

Η γνώση δεν είναι εφικτή. 

 

ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 

Δεν ξέρουμε αν η γνώση είναι ή δεν είναι εφικτή. 

(ο ακαδημεικός σκεπτικισμός εξελίχτηκε/ συστηματοποιήθηκε 

πρώτος, αν και το πρόσωπο του Πύρρωνα προηγείται 

χρονολογικά) 

 



 

ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ: 
 

ΑΚΑΔΗΜΕΙΚΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ (θα μιλήσουμε 

άλλη φορά): 

Η γνώση δεν είναι εφικτή. 

 

ΣΗΜΕΡΑ: ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΣ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΣ 

Δεν ξέρουμε αν η γνώση είναι ή δεν είναι εφικτή. 

 



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ 

ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ: 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ; 

ο Πύρρων από την Ηλεία  

(360-272 π. Χ.) 

 

«Κάθε ανθρώπινη γνώση εμπεριέχει 

αβεβαιότητα.» 

 

 



ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΚΕΠΤΙΚΩΝ ΗΤΑΝ Η ΑΤΑΡΑΞΙΑ

 





Ποσειδώνιος δὲ καὶ τοιοῦτόν τι διέξεισι περὶ αὐτοῦ. τῶν 

γὰρ συμπλεόντων αὐτῷ ἐσκυθρωπακότων ὑπὸ χειμῶνος, 

αὐτὸς γαληνὸς ὢν ἀνέρρωσε τὴν ψυχήν, δείξας ἐν τῷ   

πλοίῳ χοιρίδιον ἐσθίον καὶ εἰπὼν ὡς χρὴ τὸν σοφὸν  

ἐν  τοιαύτῃ καθεστάναι ἀταραξίᾳ.  

 

«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). 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*poseidw%2Fnios&la=greek&can=*poseidw%2Fnios0&prior=%5d
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C14&prior=*poseidw/nios
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C57&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiou%3Dto%2Fn&la=greek&can=toiou%3Dto%2Fn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ti&la=greek&can=ti2&prior=toiou=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=die%2Fceisi&la=greek&can=die%2Fceisi0&prior=ti
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=peri%5C&la=greek&can=peri%5C4&prior=die/ceisi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tou%3D&la=greek&can=au%29tou%3D8&prior=peri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn4&prior=au)tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr2&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sumpleo%2Fntwn&la=greek&can=sumpleo%2Fntwn0&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tw%3D%7C&la=greek&can=au%29tw%3D%7C2&prior=sumpleo/ntwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29skuqrwpako%2Ftwn&la=greek&can=e%29skuqrwpako%2Ftwn0&prior=au)tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28po%5C&la=greek&can=u%28po%5C2&prior=e)skuqrwpako/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xeimw%3Dnos&la=greek&can=xeimw%3Dnos0&prior=u(po/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29to%5Cs&la=greek&can=au%29to%5Cs4&prior=xeimw=nos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=galhno%5Cs&la=greek&can=galhno%5Cs0&prior=au)to/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%29%5Cn&la=greek&can=w%29%5Cn0&prior=galhno/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ne%2Frrwse&la=greek&can=a%29ne%2Frrwse0&prior=w)/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn5&prior=a)ne/rrwse
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=yuxh%2Fn&la=greek&can=yuxh%2Fn0&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dei%2Fcas&la=greek&can=dei%2Fcas0&prior=yuxh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n15&prior=dei/cas
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C8&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ploi%2Fw%7C&la=greek&can=ploi%2Fw%7C0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xoiri%2Fdion&la=greek&can=xoiri%2Fdion0&prior=ploi/w|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29sqi%2Fon&la=greek&can=e%29sqi%2Fon0&prior=xoiri/dion
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C58&prior=e)sqi/on
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ei%29pw%5Cn&la=greek&can=ei%29pw%5Cn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=w%28s&la=greek&can=w%28s8&prior=ei)pw/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrh%5C&la=greek&can=xrh%5C0&prior=w(s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=to%5Cn&la=greek&can=to%5Cn7&prior=xrh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sofo%5Cn&la=greek&can=sofo%5Cn0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29n&la=greek&can=e%29n16&prior=sofo/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toiau%2Fth%7C&la=greek&can=toiau%2Fth%7C0&prior=e)n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kaqesta%2Fnai&la=greek&can=kaqesta%2Fnai0&prior=toiau/th|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29taraci%2Fa%7C&la=greek&can=a%29taraci%2Fa%7C0&prior=kaqesta/nai


ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΠΟΣΕΙΔΟΝΙΟΣ 

 



ΠΟΣΕΙΔΟΝΙΟΣ Ο ΡΟΔΙΟΣ 

(135-51 π. Χ.) 

Πολυμαθέστατος Στωικός φιλόσοφος, 

αστρονόμος, γεωγράφος με 

σημαντική πολιτική δράση, 

πολυγραφότατος. Το έργο του δεν 

σώζεται σήμερα, γνωρίζουμε από 

έμμεσες πηγές. Σημαντικότατη 

επιρροή είχε στον Κικέρωνα. Πηγή 

πληροφοριών για τους Σκεπτικούς, 

αποσπάσματα παραθέτει ο Διογένης 

Λαέρτιος. 



ΤΙ ΛΕΓΑΝ ΟΙ ΠΥΡΡΩΝΕΙΟΙ: 

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) 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*panti%5C&la=greek&can=*panti%5C1&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgw%7C&la=greek&can=lo%2Fgw%7C2&prior=*panti/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fwnh%5C&la=greek&can=fwnh%5C0&prior=lo/gw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C106&prior=fwnh/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29th%5C&la=greek&can=au%29th%5C0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=suna%2Fgei&la=greek&can=suna%2Fgei0&prior=au)th/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%5Cn&la=greek&can=th%5Cn17&prior=suna/gei
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29poxh%2Fn&la=greek&can=e%29poxh%2Fn1&prior=th/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn15&prior=e)poxh/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn10&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ga%5Cr&la=greek&can=ga%5Cr10&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pragma%2Ftwn&la=greek&can=pragma%2Ftwn1&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diafwnou%2Fntwn&la=greek&can=diafwnou%2Fntwn0&prior=pragma/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn16&prior=diafwnou/ntwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C36&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgwn&la=greek&can=lo%2Fgwn2&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=i%29sosqenou%2Fntwn&la=greek&can=i%29sosqenou%2Fntwn0&prior=lo/gwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29gnwsi%2Fa&la=greek&can=a%29gnwsi%2Fa0&prior=i)sosqenou/ntwn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=th%3Ds&la=greek&can=th%3Ds17&prior=a)gnwsi/a
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29lhqei%2Fas&la=greek&can=a%29lhqei%2Fas0&prior=th=s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pakolouqei%3D&la=greek&can=e%29pakolouqei%3D0&prior=a)lhqei/as
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3D%7C&la=greek&can=tw%3D%7C10&prior=ga/r
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=bebai%2Fws&la=greek&can=bebai%2Fws0&prior=tw=|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C73&prior=bebai/ws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pepeisme%2Fnws&la=greek&can=pepeisme%2Fnws0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=diegguwme%2Fnw%7C&la=greek&can=diegguwme%2Fnw%7C0&prior=pepeisme/nws
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29pakolouqei%3Dn&la=greek&can=e%29pakolouqei%3Dn0&prior=diegguwme/nw|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fthn&la=greek&can=a%29%2Fthn0&prior=e)pakolouqei=n


 

 

ΣΤΟΧΟΣ: Η ΕΠΟΧΗ 

 

ἐποχή= η αναστολή τοποθέτησης, έκφρασης γνώμης 

 

 

 

 

 

 

 



 



ΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

 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 Πυρρώνειοι 

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.»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 

ΣΕΞΤΟ ΕΜΠΕΙΡΙΚΟ 

 



 Ωστόσο ο σκεπτικισμός ξεκινά πολύ νωρίτερα και υπό μία 

έννοια ταυτίζεται με ολόκληρη την αρχαία ελληνική 

φιλοσοφία, μια και βάση της είναι η αμφισβήτιση της 

υπάρχουσας εικόνας για τα πράγματα. 

 

 Αμφισβήτηση όχι απαραίτητα με την έννοια της απόρριψης, 

αλλά άλλοτε με στόχο την καλύτερη θεμελίωση, αλλά και 

την εκλογίκευση και την υγιέστερη προσέγγιση στην 

πραγματικότητα, μια και η πραγματικότητα είναι 

ουσιαστικά αφετηρία συναίνεσης.  

 

 Οι ερμηνείες ασφαλώς πάντα μπορεί να ποικίλουν, ενώ όχι 

σπάνια διαφωνία υπάρχει ακόμη και στα ίδια τα δεδομένα. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΝΩΣΗ 



ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ: ΟΜΗΡΟΣ 

 

 



ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

 



ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ: ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ 

 

 

  



ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ 

 



ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΣΚΕΠΤΙΚΙΣΜΟΥ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ

 



 

 

 

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
 

πάντα γὰρ ἐνδέχεται καὶ 

ἄλλως ἔχειν 

 «Όλα τα πράγματα μπορεί 

να είναι και αλλιώς.» 

 (Ηθικά Νικομάχεια VI 1140a.35) 

 

 



ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΕΥΟΥΝ ΑΥΤΑ ΣΕ ΜΑΣ 

 Η βεβαιότητα ως ένα βαθμό είναι απαραίτητη στη ζωή μας, 

π.χ. ότι θα ξημερώσει και αύριο, ότι οι δικοί μας μάς αγαπάνε. 

 Κάποια πράγματα που συνδέονται με την παρατήρηση του 

κόσμου (λογική βεβαιότητα, π.χ. ότι τα πράγματα πέφτουν 

προς τα κάτω), την ηθική, τι είναι σωστό (πως πρέπει να ζούμε, 

κοινωνικό συμβόλαιο, διαφορετικό ανά κοινωνία). 

 Συχνά είναι συναισθηματικού χαρακτήρα βεβαιότητες, π.χ. η 

αγαπημένη μας ποδοσφαιρική ομάδα είναι η καλύτερη, το 

παιδί μας, οι γονείς μας είναι καλοί και πεποιθήσεις που μας 

δόθηκαν από πρόσωπα αγάπης, π.χ. θρησκευτικές 

πεποιθήσεις, κώδικες αξιών. 

 Αυτά όλα μπορούν να αναπαρασταθούν ως ο σκληρός 

πυρήνας των πεποιθήσεων μας (γιατί και οι πεποιθήσεις μας 

είναι ιεραρχημένες), που είναι σεβαστός και ίσως αναγκαίος. 



ΥΓΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ  





ΣΚΛΗΡΟΣ  

ΠΥΡΗΝΑΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΔΙΑΦΟΡΑ 



ΕΛΑΦΡΩΣ ΦΑΝΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 
 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΚΛΗΡΟΣ  

ΠΥΡΗΝΑΣ 



ΜΕΤΡΙΟΠΑΘΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ 

 

ΠΥΡΗΝΑΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΔΙΑΦΟΡΑ 



ΜΗ ΕΞΕΛΙΞΙΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ 
 

 
 

ΣΚΛΗΡΟΣ  

ΠΥΡΗΝΑΣ 

ΑΔΙΑΦΟΡΑ 

ΣΚΛΗΡΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ 



ΥΓΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΤΟΜΟΥ Α 





ΣΚΛΗΡΟΣ  

ΠΥΡΗΝΑΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΔΙΑΦΟΡΑ 



ΥΓΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΤΟΜΟΥ Β 





ΣΚΛΗΡΟΣ  

ΠΥΡΗΝΑΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΔΙΑΦΟΡΑ 



ΥΓΙΕΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΤΟΜΟΥ Γ 



 

ΣΚΛΗΡΟΣ  

ΠΥΡΗΝΑΣ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΑΔΙΑΦΟΡΑ 



 ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η ΔΟΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ 

ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΠΩΦΕΛΗΣ ΣΕ 

ΒΑΘΟΣ ΧΡΟΝΟΥ, ΓΙΑΤΙ Η ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΔΙΝΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ. 

 

 ΕΠΙΣΗΣ Η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ ΚΑΝΕΙ ΝΑ 

ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΑΙ 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΛΩΝΟΜΑΣΤΕ, ΑΝ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ, ΣΕ 

ΜΟΡΦΕΣ ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΙΑΣ. 

 

 ΩΣΤΟΣΟ ΤΟ ΠΥΡΡΩΝΕΙΟ-ΙΔΕΑΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΕΙΝΑΙ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ… 



ΠΥΡΡΩΝΕΙΟ/ΙΔΕΑΤΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
 

 
 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 



ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ… 

 
 

 



ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ: 

www.perseus.tufts.edu 




