
 55

5 .   Ο ι  Σ κ ε π τ ι κ ο ί  Φ ι λ ό σ ο φ ο ι  

 

Α1. Ερωτήσεις γνώσης - κατανόησης 
 
1.  Ως προς τι διαφοροποιείται ο σκεπτικισµός από τις θεωρίες του Πλά-

τωνος και του Αριστοτέλη στο θέµα της αλήθειας;  

 

2.  α) Τι σηµαίνει ο όρος σκεπτικισµός1;  

β) Να αναφέρετε τις δύο κύριες µορφές που  προσέλαβε ο σκεπτικισµός 

στο πλαίσιο της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας. 

 

3.  Γιατί ο σκεπτικισµός αµφισβητεί τη δυνατότητα του ανθρώπου να 

αποκτήσει έγκυρη γνώση;  

 

4.  Σε τι διαφοροποιείται ο Αρκεσίλαος από τον Πλάτωνα; 

 

5.  Ποια επιχειρήµατα ονοµάζονται «σωρεῖται»;  

 

6.  Ποια είναι η βασική διαφορά µεταξύ των θεωριών του Καρνεάδη και 

του Αρκεσίλαου;  

 

7.  Ποια υπήρξε η συµβολή του Φίλωνος του Λαρισαίου στην 

προβληµατική του σκεπτικισµού; 

 

8.  Ποια αντίφαση εµπερικλείει ο σκεπτικισµός; 

 

9.  Ποια είναι η βασική διαφορά ανάµεσα στον ακαδηµαϊκό σκεπτικισµό 

και τον πυρρωνισµό; 

                                                           
1  Πρβλ. τον ορισµό που δίνει ο Σέξτος εµπειρικός: «Σκεπτικισµός είναι η ικανότητα να 

βρίσκει κανείς µε οποιοδήποτε τρόπο αντιθέσεις ανάµεσα στα φαινόµενα και στις 
κρίσεις: µε το Σκεπτικισµό, εξαιτίας της «ισοδυναµίας» (ισοσθένεια) που χαρακτηρίζει 
αντίθετα µεταξύ τους πράγµατα και επιχειρήµατα, φτάνουµε πρώτα στην εποχή και 
από εκεί στην «ψυχική ηρεµία» (στην αταραξία)», Σέξτ. Πυρρ., 1, 8.  
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10. Τι σηµαίνουν οι όροι «ἰσοσθένεια τῶν λόγων», «ἐποχή» και «ἀτα-
ραξία»; 

 

11.  Ποια βασική αντίρρηση προβλήθηκε στη θέση των πυρρωνιστών περί 

«ἐποχῆς» ή αποχής; 

 

Α2. Ερωτήσεις σύνθεσης - κρίσης 
 

1. Ο σκεπτικισµός θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι ευσταθεί ως φιλοσοφική 

θεωρία στις µέρες µας; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σ�  ένα δοκίµιο 

έκτασης 600 περίπου λέξεων2. (συνθετική - δηµιουργική εργασία) 

 

2. «Ο Αρκεσίλαος δεν έγραψε τίποτε λένε µερικοί, για τον λόγο ότι για όλα 
τα ζητήµατα κρατούσε την γνώµη του για τον εαυτό του («ἐπέχειν»)».  

∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων, ∆-6.32, Αρκεσίλαος 
 

Ποιες απόψεις των σκεπτικιστών υποδηλώνονται µε αυτή τη στάση του 

Αρκεσίλαου;  

 

B. Συνοδευτικά κείµενα  
 

1.  

• Η καλύτερη αφετηρία για µια εξέταση του σκεπτικισµού του Πύρρω-

νος είναι ένα κείµενο από το Περί Φιλοσοφίας του Αριστοκλή, µια 

περιπατητική πραγµατεία γραµµένη τον 2ο αιώνα µ.Χ., που την 

παραθέτει ο Ευσέβιος, επίσκοπος Καισαρείας (Ευ. Προπ. 14, 18, 758c-

d). 
Ο µαθητής του Πύρρωνος Τίµων λέει ότι ο άνθρωπος που θέλει να 
είναι ευδαίµων πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής τρία προβλήµατα: 

                                                           
2  Μπορείτε π.χ. να λάβετε υπόψη σας τις ακόλουθες αντιτιθέµενες απόψεις για την αξία 

του σκεπτικισµού:  
 «Ο σκεπτικισµός είναι για τη φιλοσοφία ό,τι είναι η αντιπολίτευση για το κοινοβούλιο: 

είναι εξίσου ευεργετικός και αναγκαίος» (Σοπενχάουερ, Πάρεργα και Παραλειπόµενα, 
Κεφ. Ι: Για τη φιλοσοφία και τη µέθοδό της, Τµήµα ΙΙ, ό.π.).  

 Ο ακραίος σκεπτικισµός βλάπτει (καλύτερα, ακυρώνει) την επιστηµονική έρευνα, γιατί 
δεν αναγνωρίζει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να γνωρίσει.  
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πρώτο, τι είναι στην πραγµατικότητα τα πράγµατα· δεύτερο, ποια 
στάση θα πρέπει να υιοθετήσουµε απέναντί τους· και, τέλος, τι θα 
προκύψει από µια τέτοια στάση. Σύµφωνα µε τον Τίµωνα, ο Πύρρων 
διακήρυξε ότι είναι εξίσου αδύνατο να διακρίνουµε, να µετρήσουµε 
και να κρίνουµε τα πράγµατα (αδιάφορα, αστάθµητα, ανεπίκριτα). Γι� 
αυτόν το λόγο, ούτε τα δεδοµένα των αισθήσεών µας ούτε οι κρίσεις 
µας είναι αληθείς ή ψευδείς. ∆εν πρέπει συνεπώς να στηριζόµαστε σ� 
αυτές, αλλά πρέπει να αποφεύγουµε να διατυπώνουµε κρίσεις, να µην 
κλίνουµε προς τη µία ή την άλλη άποψη, και να είµαστε 
κατηγορηµατικοί, λέγοντας για κάθε επιµέρους πράγµα ότι είναι όχι 
περισσότερο από ό,τι δεν είναι ή ότι και είναι και δεν είναι ή ότι ούτε 
είναι ούτε δεν είναι. Για όσους υιοθετήσουν αυτή τη στάση η συνέπεια 
θα είναι να φτάσουν πρώτα στην άρνηση να διατυπώνουν ισχυρισµούς 
(αφασία) και κατόπιν στην ψυχική ηρεµία (αταραξία).  

A. Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία, Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, σ. 137 

 

2.  

• Οι απόψεις του Πύρρωνος για τη γνώση. 

Ο Πύρρων καταφέρεται εναντίον όλων των θεωριών της γνώσης που 
ζητούν, όπως ζητούσαν οι Στωικοί και οι Επικούρειοι, να δείξουν ότι 
ορισµένες αντιληπτικές εµπειρίες µάς δίνουν απόλυτα ακριβή 
πληροφόρηση για την αληθινή φύση των (εξωτερικών) αντικειµένων. 
Η βάση της κριτικής του είναι ότι δεν µπορούµε να φτάσουµε στα 
αντικείµενα ανεξάρτητα από την αισθητηριακή αντίληψη, και ότι η 
αισθητηριακή αντίληψη δεν µας παρέχει εγγύηση ότι συλλαµβάνουµε 
τα πράγµατα όπως πραγµατικά είναι. Συνεπώς, τα αντικείµενα 
καθεαυτά δεν προσφέρονται για έλεγχο της αισθητηριακής µας 
αντίληψης. Η αισθητηριακή αντίληψη αποκαλύπτει στο υποκείµενο 
της αντίληψης «αυτό που φαίνεται» (το φαινόµενον)· ωστόσο, «αυτό 
που φαίνεται» δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως έγκυρη µαρτυρία από 
την οποία να συνάγουµε «αυτό που είναι» (το ον).  

A. Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία, Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, σ. 139 

 

 


