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Εισαγωγή.
Παράλληλα µε τον Στωικισµό και τον Επικουρισµό, ο Σκεπτικισµός αποτέλεσε
αναµφίβολα µια από τις τρεις κορυφαίες φιλοσοφικές σχολές, οι οποίες «σηµάδεψαν»
την πνευµατική ζωή του αρχαίου κόσµου κατά την ελληνιστική περίοδο1. Ως ιδρυτής
του σκεπτικισµού – µε την τεχνική τουλάχιστον σηµασία του όρου- αναγνωρίζεται ο
Πύρρων από την Ήλιδα (365 - 270 π.Χ.), αν και οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι
σκεπτικιστικές ή και αντί- ρεαλιστικές τάσεις, είναι δυνατόν να διακρίνουµε στη
σκέψη και άλλων προγενέστερων του φιλοσόφων, όπως για παράδειγµα του
Ξενοφάνη, του Ηράκλειτου, του Παρµενίδη, του ∆ηµόκριτου, του Εµπεδοκλή και του
Αναξαγόρα2 .Εάν πάντως, θα θέλαµε να δώσουµε έναν γενικό ορισµό του ιδιαίτερα
σηµαντικού αυτού φιλοσοφικού κινήµατος, θα πρέπει να ανατρέξουµε στην µαρτυρία
του Σέξτου Εµπειρικού, ο οποίος στο πρώτο βιβλίο του συγγράµµατός του
Πυρρώνειοι Υποτυπώσεις αναφέρει:
«Εστι δε η σκεπτικη δύναµις αντιθετικη φαινοµένων τε και νοουµένων καθ’
οιονδήποτε τρόπον, αφ’ ης ερχόµεθα δια την εν τοις αντικειµένοις πράγµασι και λόγοις
ισοσθένειαν το µεν πρωτον εις εποχήν, το δε µετα τουτο εις αταραξίαν.»(Σέξτ.,
Πυρρώνειοι Υποτυπώσεις. Ι.8).
Σύµφωνα µε την µαρτυρία αυτή του Σέξτου, στον πυρήνα του Πυρρώνειου
Σκεπτικισµού εντοπίζεται η ικανότητα να βρίσκει κανείς αντιθέσεις στα φαινόµενα
και στις κρίσεις, η οποία, µε την σειρά της, µας οδηγεί, διαδοχικά στην ισοδυναµία
των επιχειρηµάτων, στην εποχή και εν τέλει, στην κατάκτηση της ψυχικής ηρεµίας.
Εντούτοις, οι σκεπτικοί φιλόσοφοι του 3ου και του 2ου προχριστιανικού αιώνα, µε
κορυφαίους εκπροσώπους τους τον Αρκεσίλαο και τον Καρνεάδη, φαίνεται να
αποποιούνται µε σθεναρότητα οποιοδήποτε σύνδεση ή και ακόµα πνευµατική οφειλή
τους στον αποκαλούµενο αυτό Πυρρωνισµό. Αντιθέτως, αναγνώριζαν ως µοναδικό
ιδρυτή, αλλά και εµπνευστή τους τον ίδιο τον Πλάτωνα. ∆εν θα πρέπει άλλωστε να
1

Με τον όρο «ελληνιστικός» αναφερόµαστε στον ελληνικό, και στη συνέχεια, στον ελληνορωµαϊκό
πολιτισµό, ο οποίος συµβατικά καλύπτει το χρονικό φάσµα από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου
(332π.Χ.) έως την ήττα του Μάρκου Αντώνιου από τον Οκταβιανό στην ναυµαχία του Ακτίου, το
31π.Χ. Βλ.Long, (1987), 17.
2
Βλ.Groarke, (1990), 31-48.
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ξεχνάµε, ότι το κίνηµα του Σκεπτικισµού επικράτησε, κατά τους ελληνιστικούς
χρόνους, ουσιαστικά ως µια εξέλιξη της σχολής του µεγάλου Αθηναίου φιλοσόφου,
υιοθετώντας την ονοµασία της Νέας Ακαδηµίας ή αλλιώς του Ακαδηµεικού
Σκεπτικισµού3. Σε ένα πρωταρχικό βέβαια επίπεδο προσέγγισης, η οποιαδήποτε
αναγωγή ή και σύνδεση του κινήµατος αυτού του Σκεπτικισµού µε τον δογµατικό –
όπως έχει καθιερωθεί στην ιστορία της φιλοσοφίας –Πλάτωνα είναι δυνατόν να
χαρακτηριστεί ως άτοπη, ατυχής ή και ακόµα ως µια ολοκληρωτική παρερµηνεία- αν
όχι διαστρέβλωση- της γνήσιας4 πλατωνικής διδασκαλίας. Ωστόσο, δεν µπορούµε
παρά να µην αναρωτηθούµε ποίο ήταν το στοιχείο εκείνο, ο συνδετικός εκείνος
κρίκος, ο οποίος επέτρεψε στον Αρκεσίλαο να καθιερωθεί ως ο κορυφαίος
Πλατωνικός της εποχής του, αλλά και στον Κικέρωνα να αναφέρει χαρακτηριστικά
στο έργο του Academica :
« (5) Αυτός (ο Αρκεσίλαος) συνήθιζε να ενεργεί µε συνέπεια προς αυτήν την
φιλοσοφία και µε το να επιχειρηµατολογεί ενάντια στις απόψεις όλων, αποµάκρυνε τους
περισσότερους ανθρώπους από τις δικές τους (απόψεις), έτσι ώστε όταν βρίσκονταν
αιτιολογήσεις ίσης βαρύτητας σε αντίθετες πλευρές του ίδιου θέµατος, η ευκολότερη
οδός θα ήταν να αρνηθούµε την συγκατάθεση και στις δύο πλευρές. (6) Ονοµάζουν
αυτή την Ακαδηµία νέα, αν και νοµίζω ότι είναι παλιά αν υπολογίσουµε τον Πλάτωνα
σαν έναν της παλιάς Ακαδηµίας. Στα βιβλία του τίποτα δεν συµπεραίνεται, ενώ
υπάρχουν πολλά επιχειρήµατα υπέρ και κατά, τα πάντα ερευνούνται και τίποτα δεν
ορίζεται ως βέβαιο.»(Cicero, Acad. 1.45-46, 452-454)
Το παραπάνω απόσπασµα αποκτάει, αναµφισβήτητα, ιδιαίτερη σπουδαιότητα
για την έρευνά µας, καθώς όχι µόνο φαίνεται να αρνείται τον διαχωρισµό ανάµεσα σε
µια παλιά και σε µια νεότερη φάση της Ακαδηµίας, αλλά, πρωτίστως, διότι
κατονοµάζει ρητά τον Πλάτωνα ως τον πρωταρχικό «ιδρυτή» του Σκεπτικισµού των
ελληνιστικών χρόνων. Ταυτόχρονα, γίνεται κατανοητό πως µια ανάλογη προσέγγιση

3

Ωστόσο σε σχέση µε την ονοµασία της σχολής, οφείλουµε εδώ να διευκρινίσουµε ότι η χρήση του
όρου σκεπτικισµός δεν αποτελεί παρά έναν αναχρονισµό του Αρκεσίλαου, δάνειο από τον
µεταγενέστερο Πυρρωνισµό. Ο συνήθης χαρακτηρισµός τον οποίον χρησιµοποιούσε ο ίδιος ο
Αρκεσίλαος, καθώς και η σχολή του γενικότερα ήταν «αυτοί που αρνούνται να εκφέρουν την κρίση
τους για οτιδήποτε».Βλ.Long and Sedley, Volume 1, (1987), 446.
4
Σηµειώνουµε βέβαια, ότι, µετά τον θάνατο του Πλάτωνα, οι διάδοχοί του στην Ακαδηµία, δεν
κατόρθωσαν να πετύχουν ένα consensus, όσον αφορά την ερµηνεία της διδασκαλίας του. Βλ.Long and
Sedley, Volume 1, (1987), 445.
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και ερµηνεία του Πλάτωνα, δεν θα µπορούσε βέβαια να στηρίζεται πάνω στην
διαµορφωµένη πλέον και εν τέλει δογµατική διδασκαλία των ύστερων έργων του,
αλλά κυρίως σε µία ανάλυση των πρώιµων απορητικών σωκρατικών διαλόγων, όπως
ο Ευθύφρων, ο Πρωταγόρας, ο Λάχης και ο Χαρµίδης, οι δύο Ιππίαι και φυσικά η
Απολογία, η οποία συνιστά, ίσως, και το πιο έγκυρο πλατωνικό κείµενο που έχουµε,
σε σχέση µε τον ιστορικό Σωκράτη. Όπως και να έχει, πιστεύουµε ότι θα άξιζε να
διερευνήσουµε σε βάθος την όποια αυτή σχέση µπορεί να υπάρχει ανάµεσα στην
πλατωνική σκέψη και στον Ακαδηµεικό Σκεπτικισµό, και εν τέλει να επιχειρήσουµε
να αναδείξουµε τον µεταξύ τους διάλογο.
Σηµειώνουµε βέβαια, ότι η προσπάθειά µας αυτή δυσχεραίνεται αναµφίβολα,
σε σηµαντικό βαθµό, τόσο από το γεγονός ότι δεν µας έχουν διασωθεί κάποια
αυθεντικά συγγράµµατα του Αρκεσίλαου5 και του Καρνεάδη, µε αποτέλεσµα να
πρέπει να στηριζόµαστε σε δευτερεύουσες και συχνά αποσπασµατικές µαρτυρίεςαναφέρουµε χαρακτηριστικά τον Σέξτο τον Εµπειρικό, τον ∆ιογένη Λαέρτιο και
κυρίως τον Κικέρωνα- όσο και από τη σηµαντική δυσκολία, την οποία συναντάµε,
όταν επιχειρούµε να κάνουµε λόγο για την γνήσια διδασκαλία του Σωκράτη ως
ιστορικού προσώπου6. Βέβαια, αν και αναγνωρίζουµε την σπουδαιότητα του
παραπάνω προβλήµατος, ωστόσο στην παρούσα εργασία, κρίνεται σκόπιµο να
υιοθετήσουµε την «παραδοσιακή» εξελικτική θεωρία, η οποία αφενός διακρίνει τρεις
διαφορετικές φάσεις του πλατωνικού έργου και αφετέρου παρουσιάζει τον Σωκράτη
ως το προσωπείο του Πλάτωνα · ενός Πλάτωνα, που – στους πρώιµους, αν µη τι
άλλο, διάλογους- παραµένει υπό την επίδραση της σκέψης του δασκάλου του7.

5

Για τον Αρκεσίλαο συγκεκριµένα, µας διασώζεται η πληροφορία ότι, στην πραγµατικότητα, δεν
έγραψε κανένα βιβλίο.( ∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, 4.32). Το ίδιο θα πρέπει να υποθέσουµε και
για τον Καρνεάδη. Ωστόσο, όσον αφορά στον δεύτερο, η γνώση µας των απόψεων του σαφώς
υπερτερεί, κυρίως χάρη στην µαρτυρία του µαθητή του Κλειτόµαχου. Αφοσιωµένος συνεργάτης του
Καρνεάδη, ο Κλειτόµαχος τον διαδέχτηκε στην διεύθυνση της σχολής, ενώ φηµολογείται ότι έγραψε
περισσότερες από τετρακόσιες πραγµατείες. (∆ιογ. Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, 4.67). Παρ’ όλα αυτά,
ο ίδιος δεν διακρίθηκε για κάποια προσωπική του συµβολή στην ιστορία της φιλοσοφίας, καθώς
θεώρησε ως το πρωταρχικό του έργο την διάσωση, διάδοση και συστηµατοποίηση της φιλοσοφικής
µεθόδου του δασκάλου του. Βλ.Long, (1987), 158 και 176.
6
Αν και η παρουσία του Σωκράτη κυριαρχεί στο έργο του Πλάτωνα, παρουσιάζοντάς τον, όχι απλώς
ως ένα dramatis persona, αλλά ουσιαστικά, ως το ύψιστο φιλοσοφικό του πρότυπο, εντούτοις, είναι
δυνατόν να συλλέξουµε πληροφορίες γι’ αυτόν και από άλλες πήγες, κυρίως από τον Ξενοφώντα και
τον Αριστοτέλη. Ωστόσο, ο Kahn στο έργο του Plato and the Socratic Dialogue αντιµετωπίζει µε
κριτικό και επιφυλακτικό πνεύµα αµφότερες τις µαρτυρίες αυτές, αντιπροτείνοντας µια ελάχιστη
προσέγγιση (a minimal view) του ιστορικού Σωκράτη, βασισµένη κατ’ αποκλειστικότητα στο έργα του
Πλάτωνα. Βλ.Kahn, (1996),75-93.
7
Θα άξιζε πάντως να αναφερθούµε εδώ και στην σύγχρονη τάση στην πλατωνική έρευνα, η οποία
τείνει πλέον να απορρίψει ολοκληρωτικά την παραδοσιακή αυτή τριµερή διαίρεση του πλατωνικού
corpus. Ο Charles Kahn, για παράδειγµα, υποστηρίζει ότι η εξελικτική προσέγγιση του πλατωνικού
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Αφήνοντας ωστόσο στο περιθώριο το σωκρατικό αυτό πρόβληµα,
αναγνωρίζουµε ότι το κεντρικό ερώτηµα, το οποίο θα πρέπει να διατρέχει την
εργασία µας αυτή, θα πρέπει να είναι µάλλον, όχι το κατά πόσο µπορούµε να
κάνουµε λόγο για έναν «σκεπτικιστή» Πλάτωνα, αλλά, κυρίως, το αν είναι, εν τέλει,
δυνατόν να δικαιολογηθεί µια σκεπτική ανάγνωση των έργων του. Με άλλα λόγια,
πώς- εάν όντως- µπορεί να γεφυρωθεί το χάσµα, τόσο όσον αφορά στον τρόπο ζωής,
όσο και στις ιδέες, ανάµεσα στις δύο αυτές διαφορετικές – στην ουσία, αν και όχι
στην ονοµασία τους- σχολές, ανάµεσα, δηλαδή, στην Ακαδηµία επί Πλάτωνος και
στον Ακαδηµεικό Σκεπτικισµό ;

Προκειµένου λοιπόν να επιχειρήσουµε να απαντήσουµε στα παραπάνω
θεµελιώδη ερωτήµατα, κρίνεται σκόπιµο, να αναφερθούµε εν συντοµία στην ιστορία,
αλλά και στις κεντρικές «θέσεις» του Ακαδηµεικού Σκεπτικισµού και, εν συνεχεία,
να αναζητήσουµε τις αρχαίες εκείνες µαρτυρίες, στις οποίες αναφέρεται ρητά το
όνοµα του Πλάτωνα- ή και ακόµα εκείνο του Σωκράτη- σε άµεση συνάρτηση προς
την Νεότερη αυτή Ακαδηµία. Πριν όµως ακόµα ξεκινήσουµε την παραπάνω ερεύνα,
πιστεύουµε ότι θα άξιζε, σ’ ένα πρώτο επίπεδο, ν’ αναφερθούµε συνοπτικά στη
σηµασιολογία της λέξης και, κατ’ επέκταση, της έννοιας της «σκέψης», όπως αυτή
παρουσιάζεται στην αρχαία ελληνική γραµµατεία, από τον Όµηρο έως τον
Αριστοτέλη. Σηµειώνουµε βέβαια, ότι το κέντρο βάρους της ανάλυσής µας θα δοθεί
στη λεπτοµερειακή εξέταση και φυσικά στην αντιπαράθεση τόσο της µεθοδολογίας
όσο και της γνωσιοθεωρίας Σκεπτικισµού και Πλατωνισµού. Αν θα θέλαµε πάντως
να προϊδεάσουµε τον αναγνώστη µας, αναφέρουµε ότι, παρά τις όποιες γνήσιες
δυσκολίες εµπλέκονται στην έρευνά µας, η τελική µας τοποθέτηση είναι µάλλον
ευνοϊκή απέναντι στην προσπάθεια των Νεότερων Ακαδηµαϊκών ν’ αναδείξουν έναν
Πλάτωνα Scepticus.

έργου, σαφώς υποτιµάει την συγγραφική επιδεξιότητα και επινοητικότητα του φιλοσόφου. Σύµφωνα
δε µε τον µελετητή, ο πρωταρχικός σκοπός του Πλάτωνα στους πρώιµους διάλογους του, δεν υπήρξε
βέβαια να µας δώσει κάποιες αληθινές προτάσεις, αλλά να σαγηνεύσει τους αναγνώστες του και να
δηµιουργήσει ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Στη συνέχεια µέσω του απορητικού του στυλ, θα
κατόρθωνε να προκαλέσει το κοινό του, κυρίως όµως να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του, έτσι ώστε να
το προετοιµάσει για να αποδεχτεί ευκολότερα τα περισσότερο αντικοµφορµιστικά έργα του, όπως το
Συµπόσιο, ο Φαίδωνας και κυρίως η Πολιτεία. Βλ.Kahn, (1996), xiv-xvi.
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Η έννοια της Σκέψεως .
Πώς νοήθηκε λοιπόν, η «σκέψη» κατά την αρχαιότητα, πριν ακόµα δώσει το
όνοµά της και συνεπώς συνδεθεί οριστικά πλέον µε το κίνηµα του Σκεπτικισµού –
Πυρρρώνειου και Ακαδηµεικού- κατά τους ελληνιστικούς χρόνους; ∆ιότι βεβαίως,
όπως θα πρέπει να τονιστεί µε έµφαση, οι Σκεπτικοί δεν υπήρξαν ταυτόχρονα και οι
πρώτοι Έλληνες διανοητές, οι οποίοι χρησιµοποίησαν τον όρο σκέψις. Κεντρικό
ωστόσο στην έρευνά µας αυτή προβάλλει και το ερώτηµα, γιατί η σκέψις έλαβε την
πιο γνωστή και εξειδικευµένη σηµασιοδότησή της µε τους Σκεπτικούς, ενώ, κατά
τους προγενέστερους χρόνους διατήρησε ένα διαφορετικό- και ίσως απλούστερονόηµα, αν και χρησιµοποιήθηκε συστηµατικά.
Όπως παρατηρεί πάντως και ο Λ. Κουλουµπαρίτσης στο άρθρο του “La
Problématique Sceptique d’un impensé: Η skepsis ” η αρχαιότερη σηµασία του
ρήµατος σκέπτοµαι ταυτίζεται αναµφίβολα µ’ εκείνη «ενός προσεκτικού βλέµµατος
προς δύο ή περισσότερες πιθανές κατευθύνσεις»8. Ειδικότερα στον Όµηρο, το
συγκεκριµένο ρήµα χρησιµοποιείται ταυτόσηµα µ’ εκείνο του κοιτάω προς όλες τις
µεριές προκειµένου να παρατηρήσω προσεκτικότερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
παρουσιάζει το γεγονός ότι ήδη στην πρώιµη αυτή σύλληψη της σκέψεως, είναι
δυνατόν ν’ ανακαλύψουµε ψήγµατα της µεταγενέστερης σηµασιοδότησής της από
τον Πλάτωνα, αλλά και ακόµα και από τον Αριστοτέλη, καθώς ήδη εµπεριέχεται σε
αυτήν η έννοια του σκέφτοµαι µε αφετηρία το λιγότερο δύο διαφορετικές
πιθανότητες. Στον Σοφοκλή πάλι, η διττή αυτή σηµασία, στην οποία µόλις
αναφερθήκαµε, προβάλλει ακόµα πιο έντονα, καθώς το ίδιο ρήµα σηµαίνει άλλοτε
κοιτάω και άλλοτε σκέφτοµαι9.
Στον Πλάτωνα δε οι δύο έννοιες του ρήµατος σκέπτοµαι συχνά συγκλίνουν,
ενώ, κατά κανόνα, η σκέψις µάς φέρνει µπροστά στο δίληµµα της επιλογής – µετά
από προσεκτικό έλεγχο και εκτίµηση- ανάµεσα σε δύο διαφορετικές και συχνά
αντιτιθέµενες απόψεις. Η ειδική αυτή σηµαντική της σκέψεως, όπως προβάλλει
πάντα µέσα από τον πλατωνικό διάλογο, γίνεται ακόµα πιο έντονη µέσα από την
συχνή χρήση της ερωτηµατικής αντωνυµίας πότερον …ή. Χαρακτηριστικά,
παραθέτουµε το ακόλουθο απόσπασµα από τον Πρωταγόρα:
8
9

Couloubaritsis, (1990), 17.
Βλ. Couloubaritsis, (1990), 17-18. Βλέπε, για παράδειγµα, Οιδίπους Τύραννος, στίχοι 584- 593.
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«Ιθι δή µοι αποκαλύψας και τα στήθη και το µεταφρενον επιδειξον , ίνα
επισκέψωµαι σαφέστερον · και εγω τοιουτον τι ποθω προς την σκεψιν· θεασάµενος ότι
ούτως έχεις προς το αγαθον και το ηδυ ως φης, δέοµαι τοιουτόν τι ειπειν · ίθι δή µοι, ω
Πρωταγόρα, και τόδε της διανοιας αποκάλυψον ·πως έχεις προς επιστήµην ; Πότερον
και τουτό σοι δοκει ώσπερ τοις πολλοις ανθρωποις, ή άλλως;» (Πρωταγόρας, 352 b)
Επιθυµώντας να µάθει τις απόψεις του Πρωταγόρα για την επιστήµη, ο
Σωκράτης θέτει µπροστά στο Σοφιστή δυο ξεχωριστές εναλλακτικές, δηλαδή, να
εκφέρει είτε κάποια γνώµη, σύµφωνη προς εκείνη των πολλών ανθρώπων, είτε
κάποια εντελώς διαφορετική προς το κοινό αίσθηµα. Κατανοούµε εποµένως ότι, για
τον Πλάτωνα, ο τελικός στόχος της διαδικασίας του σκέπτεσθαι είναι ακριβώς αυτή η
σαφής επιλογή της καλύτερης ανάµεσα στις εξεταζόµενες αντιπαρατιθέµενες
εναλλακτικές.
Ωστόσο στο σηµείο αυτό, δεν µπορούµε παρά να αναγνωρίσουµε ότι σε
ορισµένους διάλογους, η σκέψη παίρνει µια δεύτερη διαφορετική διάσταση, κατά την
οποία η διάνοια αδυνατώντας να λάβει µια οριστική απόφαση, καταλήγει, εν τέλει,
στην απορία. Η εναλλακτική αυτή σηµασία της έννοιας της σκέψεως στον Πλάτωνα,
τονίζεται, όπως είναι εύλογο, ιδιαίτερα στους πρώιµους απορητικούς διάλογους.
Αλλά και σε µεταγενέστερα έργα, όπως για παράδειγµα στην Πολιτεία, η διαδικασία
της νόησης είναι δυνατόν να µας οδηγήσει σε αδιέξοδο και, κατά συνέπεια, στην
αναγνώριση της άγνοιάς µας10. Συγκεκριµένα στο χωρίο 354b-c ο Σωκράτης
ερευνώντας µαζί µε τον Θρασύµαχο την φύση της δικαιοσύνης, καταλήγει στην
ολοκληρωτική αποκήρυξη κάθε σοφίας ή γνώσης σε σχέση µε τα πρωταρχικά
ερωτήµατα του διαλόγου:
«…και εγώ µοι δοκω ούτω, πριν ό το πρωτον εσκοπουµεν ευρειν, το δίκαιον
ότι ποτ’ εστίν, αφέµενος εκείνου ορµησαι επί το σκέψασθαι περι αυτου είτε κακία εστίν
και αµαθία, είτε σοφια και αρετη, και εµπεσόντος αυ ύστερον λόγου, ότι λυσιτελέστερον
η αδικία της δικαιοσύνης, ουκ απεσχόµην το µη ουκ επί τουτο ελθειν απ’ εκείνου, ώστε
µοι / νυνι γέγονεν εκ του διαλόγου µηδεν ειδέναι ·οπότε γαρ το δίκαιον µη οιδα, ό εστίν,

10

Βλ.Couloubaritsis, (1990), 18-20.
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σχολη είσοµαι είτε αρετή τις ουσα τυγχάνει είτε και ού, και πότερον ο έχων αυτό ουκ
ευδαίµων εστιν ή ευδαίµων.»
«..όµοια θαρρώ, και εγώ, πρώτου ακόµα βρω αυτό που αρχικά αναζητούσαµε,
δηλαδή τι είναι το δίκαιο, το παράτησα και άρχισα να συλλογίζοµαι αν το δίκαιο
συνδέεται µε την ανηµποριά και µε την άγνοια ή µε την σοφία και την αρετή, κι’ όταν
πάλι, έπειτα υποστηρίχθηκε ότι η αδικία αποφέρει µεγαλύτερη ωφέλεια από την
δικαιοσύνη δεν κρατήθηκα ώστε να µην πάω από το ένα στο άλλο, µε αποτέλεσµα να
µην έχω τώρα τίποτα αποκοµίσει από την συζήτηση. Γιατί ,όσο δεν γνωρίζω τι είναι το
δίκαιο, δύσκολά θα ξέρω αν είναι κάποιας λογής αρετή ή όχι, και αν αυτός που την έχει
αυτή την αρετή είναι ευτυχισµένος ή δεν είναι ευτυχισµένος.»
Η παραπάνω βέβαια χρήση της έννοιας της σκέψης, αλλά και όλων των
σχετικών όρων δεν µπορεί παρά να µας παραπέµψει στην Σκεπτική Ακαδηµία και
στην περίφηµη στάση της εποχής, η οποία έρχεται ως το φυσικό αποτέλεσµα της
ισοδυναµίας των αντιτιθέµενων λόγων. Εντούτοις, όπως παρατηρεί εύστοχα και ο Λ.
Κουλουµπαρίτσης : «Στον Πλάτωνα όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι µεµονωµένες,
και θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι η χρήση της σκέψεως που αυτός κάνει,
συνήθως δεν παρουσιάζει αυτή την άποψη της απορίας, η οποία πιστοποιεί την
άγνοια.»11.
Ωστόσο, απ’ όλα τα παραπάνω µας είναι πολύ εύκολο να κατανοήσουµε το
πώς οι Νεότεροι Ακαδηµεικοί, κατά την ερµηνεία τους των Πλατωνικών διάλογων,
εστίασαν την προσοχή τους στην αντιπαράθεση διαφορετικών οδών και ιδεών,
παραβλέποντας εξ ολοκλήρου το γεγονός ότι, όσον αφορά τον µεγάλο διαλεκτικό,
αυτή ( η αντιπαράθεση) καταλήγει σχεδόν πάντοτε σε µια µοναδική τελική επιλογή.
Όπως και να έχει, είναι πιθανόν ακριβώς στο σηµείο αυτό να βρίσκεται ήδη µια
πρώτη απάντηση στο αρχικό µας ερώτηµα, στο πώς, δηλαδή, θα ήταν δυνατόν να
δικαιολογηθεί η – φαινοµενικά αυθαίρετη- ανακήρυξη του Πλάτωνα από τον
Αρκεσίλαο και τους διαδόχους του ως βασικού προδρόµου του Ακαδηµεικού
Σκεπτικισµού.
Στον Αριστοτέλη απ’ την άλλη, η σηµασιολογία της σκέψης κατέχει
αναµφίβολα, µια λιγότερο σηµαντική θέση σε σχέση µ’ εκείνη, την οποία λαµβάνει
στον Πλάτωνα. Ο µη- διαλογικός άλλωστε χαρακτήρας του έργου του Σταγειρίτη,

11

Couloubaritsis, (1990), 20.
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καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την οποιαδήποτε άµεση σύνδεσή του µε το κίνηµα του
Σκεπτικισµού. Οι ίδιοι οι Σκεπτικοί ουδέποτε επιχείρησαν να αναδείξουν κοινούς
τόπους ανάµεσα στη διδασκαλία τους και σε εκείνη του Αριστοτέλη, ενώ στο
φιλοσοφικό του έργο ανατρέχουν µόνο µέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης πολεµικής
τους απέναντι σε κάθε δογµατικό12. Και πράγµατι, µελετώντας το αριστοτελικό
corpus, διαπιστώνουµε ότι δεν υπάρχει πουθενά χώρος για την εποχή ή έστω για την
διατύπωση µιας απορίας, η οποία τελικά να µένει χωρίς λύση. Τελικός στόχος
άλλωστε της φιλοσοφίας, για τον µεγάλο διανοητή, συνιστά η κατάκτηση κάποιας
θετικής γνώσης- και εν τέλει βεβαίως, της ίδιας της σοφίας- στην οποία οδηγούµαστε
µέσω µια ακριβούς και κριτικής µεθόδου13. Χαρακτηριστικά, στα Μετά τα Φυσικά, ο
Αριστοτέλης αναφέρει: «έστι δε η διαλεκτικη πειραστικη περι ων η φιλοσοφία
γνωριστική, η δε σοφιστικη φαινοµένη, ουσα δ’ ού»(Γ, 1004 b 25-26). Μέσα σ’ αυτό
το πλαίσιο λοιπόν και η διαλεκτική ορίζεται σαφώς ως η µέθοδος εξέτασης όλων των
προβληµάτων, για όσα η φιλοσοφία θεµελιώνει τελικά µια θετική γνώση.
Στο σηµείο πάντως αυτό, θα άξιζε ν’ αναφερθούµε – έστω και συνοπτικάστην µέθοδο αυτή εξέτασης των αποριών του Σταγειρίτη, καθώς συνιστά
αναµφίβολα, ένα άριστο παράδειγµα κριτικού συστήµατος, όπως αυτό είναι δυνατόν
ν’ αναπτυχθεί µέσα στους κόλπους µιας καθαρά δογµατικής διδασκαλίας. Γιατί δεν
θα πρέπει να ξεχνάµε ότι στον Αριστοτέλη, η κριτική και κατά συνέπεια, η ιστορική
θεώρηση των προγενεστέρων του, αποσκοπεί τελικά στην δικαίωση του ατοµικού του
δόγµατος, µέσα από την συστηµατοποίηση των «ενδόξων» και φυσικά την διόρθωση
των προηγούµενών του φιλοσοφικών συστηµάτων14.

12

Η θεώρηση αυτή του Αριστοτέλη ως ενός καθαρά δογµατικού στοχαστή µας δίνεται και από τον
Σέξτο, σύµφωνα µε τον οποίο ο δογµατικός ορίζεται ως κάποιος «ο οποίος στις φιλοσοφικές του
έρευνες νοµίζει ότι έχει ανακαλύψει την αλήθεια» (Πυρρώνειοι Υποτυπώσεις Ι. 32). Αναφορικά πάντως
µε την σχέση Αριστοτέλη και Σκεπτικισµού, οι σύγχρονοι µελετητές εµφανίζονται διχασµένοι. Έτσι
από την µία πλευρά, έχουµε ερευνητές όπως ο M. F. Burnyeat, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο
φιλόσοφος, στο έργο του, αγνοεί πλήρως την σκεπτική προβληµατική, ενώ, από την άλλη,
καταξιωµένοι θεωρητικοί, όπως ο W. D. Ross και ο A. A. Long, τάσσονται υπέρ της αντίθετης
άποψης, σύµφωνα µε την οποία ο Σταγειρίτης, όχι µόνο γνώριζε, άλλα επιχείρησε και να δώσει
απαντήσεις σε βασικά σκεπτικά επιχειρήµατα. Ο Γ. Αναγνωστόπουλος, µε τη σειρά του, υποστηρίζει
ότι ακόµα και αν δεχτούµε την δεύτερη υπόθεση- συγκεκριµένα αναφέρεται στις θεωρίες του
Αριστοτέλη για την ακρίβεια των αισθήσεων και για την συνάφεια ανάµεσα στις γνωστικές µας
ικανότητες και στα αντίστοιχα αντικείµενά τους- εντούτοις, δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουµε το
βαθµό, στον οποίο τα επιχειρήµατα αυτά θα ανταποκρίνονταν επιτυχώς στην σκεπτική πρόκληση.
Βλ.G. Anagnostopoulos, (1998), 63-65 και 84-87.
13
Βλ. Couloubaritsis, (1992), 401.
14
Με τα παραπάνω, συνδέεται βέβαια και η προβληµατική της λέξης «δόξα», η οποία, στην αρχαία
ελληνική γλώσσα, χαρακτηρίζεται για την αµφισηµία της, καθώς δηλώνει τόσο την γνώµη, την
προσωπική άποψη, όσο και την δόξα, υπό την έννοια της υστεροφηµίας και του κλέους. Όπως λοιπόν
ακριβώς στον Όµηρο, η ύψιστη δόξα για τον ήρωα έρχεται µέσα από τον θάνατο του εχθρού του, κατ’
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Η κριτική λοιπόν, αυτή µέθοδος του Αριστοτέλη, µας δίνεται, κατά κύριο
λόγο, υπό την µορφή θεωρίας- αν και κάπως συνοπτικά- στο β΄ βιβλίο των Μετά τα
Φυσικά. Σχετικές αναφορές βέβαια, συναντάµε και στα Φυσικά του, όπου και
θεµελιώνονται οι αρχές της φυσικής του επιστήµης, καθώς επίσης και σε πολλά άλλα
κείµενα, ποτέ, όµως, µε τόσο συστηµατικό τρόπο όσο στα Μεταφυσικά. Έτσι, µε
αφετηρία την πρώτη µεγάλη απορία ( Μετά τα Φυσικά, I , 6, 189b 27-29), το πόσες,
δηλαδή, και ποίες είναι οι αρχές, ο φιλόσοφος περνάει στο αµέσως επόµενο στάδιο
της «απορητικής» του µεθόδου, το οποίο ονοµάζεται «διαπορία» και κατά το οποίο
εξετάζονται όλες οι πιθανές απαντήσεις στο παραπάνω πρωταρχικό µας ερώτηµα.
Κατ’ αρχάς, ο Αριστοτέλης παραθέτει όλες τις πιθανές οδούς, µέσα από τις οποίες θα
µπορούσαµε να βρούµε µια λύση στο θεωρητικό µας αδιέξοδο, συνδέοντας
ταυτόχρονα την καθεµία από αυτές µε µια συγκεκριµένη φιλοσοφική δόξα,
διατυπωµένη από κάποιον από τους προγενέστερούς του διανοητές. Ειδικότερα,
αναφέρει ότι οι αρχές µπορεί να είναι µία ή πολλές και εποµένως αν είναι µία θα είναι
κινητή ή ακίνητη, ενώ αν είναι πολλές, θα είναι πεπερασµένες ή άπειρες. Σ’ ένα
δεύτερο επίπεδο, επιχειρεί, µέσα από τον έλεγχο και την πειραστική µέθοδο, ν’
αναδείξει τις αδυναµίες, οι οποίες διακρίνουν τα προηγούµενα αυτά φιλοσοφικά
οικοδοµήµατα και να καταλήξει, εν τέλει, στην ευπορία, στην οριστική, µε άλλα
λόγια, λύση της αρχικής µας απορίας15.
Στο Β΄ των Μεταφυσικών, όλη η παραπάνω ερευνητική διαδικασία αποδίδεται
οπτικά και πρακτικά, µέσα από την εικόνα- το παράδειγµα του λυσίµατος ενός
κόµπου. Χαρακτηριστικά ο φιλόσοφος αναφέρει: «έστι δε τοις ευπορησαι βουλοµένοις
προύργου το διαπορησαι καλως· η γαρ ύστερον ευπορία λύσις των πρότερον

ανάλογο τρόπο και στο πεδίο της φιλοσοφίας, ο φιλόσοφος «δοξάζει» - διατυπώνει την θεωρία τουκαι ταυτόχρονα «δοξάζεται» µέσα από τον συµβολικό θάνατο του συνοµιλητή του, µέσα, δηλαδή, από
την ανασκευή, καθώς επίσης και την υπέρβαση των απόψεων των θεωρητικών του αντιπάλων. Το
στοιχείο αυτό της «disputatio» είναι δυνατόν να εντοπιστεί και στον Αριστοτέλη, είτε αυτός
αναλαµβάνει τον ρόλο του ιστορικού της φιλοσοφίας, είτε εκείνον του πρωτότυπου διανοητή. Ωστόσο,
ο Σταγειρίτης διαφοροποιείται ριζικά, π.χ. από τους Σοφιστές, οι οποίοι ενδιαφέρονται αποκλειστικά
για την νίκη (εριστική), καθώς γι’ αυτόν η αγωνιστική, το πνεύµα της άµιλλας µε το οποίο
αντιµετωπίζει τα ενδοξα των προγενεστέρων του, στοχεύει τελικά στην προώθηση της γνήσιας γνώσης
και φυσικά της αλήθειας. Βλ. σηµειώσεις από παράδοση του Λ. Κουλουµπαρίτση.
15
Βλ.L. Couloubaritsis, (1992), 417 και 421. Για λεπτοµέρειες βλέπε επίσης Couloubaritsis“ La
Physique d’Aristote”, (1997), 103-122, 142-162 και 163-218.
Στο πρώτο βιβλίο των Φυσικών, ο Αριστοτέλης καταλήγει στο συµπέρασµα ότι οι πρώτες αυτές αρχές
είναι είτε δύο ( η ύλη και το είδος), είτε τρεις ( η ύλη, το είδος και η στέρηση). Εντούτοις, στο δεύτερο
βιβλίο των Φυσικών, η στέρηση εγκαταλείπεται, ενώ στις δύο πρώτες αρχές – οι οποίες
επαναπροσδιορίζονται- προστίθεται το ποιητικό αίτιο και το τέλος, γεγονός το οποίο οδηγεί τον Β.
Κάλφα στην υιοθέτηση της άποψης ότι δεν υπάρχει καµία οργανική σύνδεση ανάµεσα στα δύο βιβλία.
Βλ. Κάλφας, (1990), 15-16.
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απορουµένων εστι, λύειν δ’ ουκ έστιν αγνοουντας τον δεσµόν» ( σε εκείνους που θέλουν
να ξεπεράσουν τις απορίες πολύ ωφέλιµο είναι το να δουλέψουν µέσα στις απορίες
καλά· γιατί η ύστερη ευπορία είναι λύση αυτών που έστεκαν απέναντι µας πρωτύτερα
ως απορίες, δεν είναι όµως δυνατή η λύση εάν δεν γνωρίζουµε τον δεσµό- τον κόµπο.
Μετά τα Φυσικά, Β Ι 995 a 27-30), ενώ, παρακάτω συµπληρώνει: « η γαρ απορει,
ταύτη παραπλήσιον πέπονθε τοις δεδεµένοις· αδύνατον γαρ αµφοτέρως προελθειν εις το
πρόσθεν.» ( γιατί όπου η σκέψη βρίσκεται σε απορία, εκεί παθαίνει κάτι παρόµοιο µε
τους δεµένους · γιατί και στις δύο περιπτώσεις είναι αδύνατον να προχωρήσουµε προς
τα εµπρός. Μετά τα Φυσικά, Β Ι 995 a 31-33)). Όπως υπογραµµίζει, δηλαδή, ο
Σταγειρίτης µάς είναι αδύνατον να λύσουµε τον κόµπο – και κατ’ επέκταση την
εκάστοτε απορία µας- αν δεν κατανοήσουµε κατ’ αρχάς την φύση του, αν δεν
διερευνήσουµε, µε άλλα λόγια, όλες τις σχετικές δυσκολίες, καθώς και όλες τις
πιθανές ερευνητικές οδούς.
Μελετώντας λοιπόν την πειραστική αυτή µέθοδο του Αριστοτέλη, κρίνεται
σκόπιµο να υπογραµµίσουµε, για ακόµα µία φορά, ότι, στο αριστοτέλειο έργο, η
απορία βρίσκει πάντα την λύση της, αρχικά µέσω της διαπορίας και στην συνέχεια
µέσω της ευπορίας. Πρόκειται εποµένως για ένα φιλοσοφικό σύστηµα, το οποίο
χαρακτηρίζεται για την κριτική θεώρηση των προγενεστέρων του, ωστόσο διαφέρει
καταλυτικά από την σοφιστική «εριστική» και τον σκεπτικό τρόπο σκέψης, ο οποίος
αποφεύγει τη δόξα και στηρίζεται αντιθέτως, στο «αδόξαστον».
Για να επανέλθουµε όµως, στον αρχικό µας προβληµατισµό σε σχέση µε την
σηµασιολογία του όρου «σκέψις», οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι ακόµα και στον
Αριστοτέλη, είναι δυνατόν ν’ ανακαλύψουµε τα ίχνη µιας σκεπτικής ανάλυσης, η
οποία να φαίνεται να προσοµοιάζει- έστω και σε µικρό βαθµό- σ’ εκείνη του
Πλάτωνα16. Συγκεκριµένα, στο δεύτερο βιβλίο των Μετά τα Φυσικά, κατά την
ανάλυση της τέταρτης και πέµπτης απορίας, συναντάµε µια ορολογία (πότερον…ή),
η οποία µας θυµίζει έντονα την καθιερωµένη χρήση του όρου σκέψις:
« και πότερον αι αρχαι καθόλου εισιν ή ως τα καθ’ έκαστα των πραγµάτων, και
δυνάµει η ενεργεία ·έτι πότερον άλλως ή κατα κίνησιν ·και γαρ ταυτα απορίαν αν
παράσχοι πολλήν. προς δε τούτοις πότερον οι αριθµοι και τα µήκη και τα σχήµατα και
αι στιγµαι ουσίαι τινές εισιν ή ού, καν ει ουσίαι πότερον κεχωρισµέναι των αισθητων ή
16

Βλ. Couloubaritsis, (1990), 22.
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ενυπάρχουσαι εν τούτοις; περι γαρ τούτων απάντων ου µόνον χαλεπον το ευπορησαι
της αληθείας αλλ’ ουδε το διαπορησαι τω λόγω ράδιον καλως. Πρωτον µεν ουν περί ων
πρωτον είποµεν, πότερον µιας ή πλειόνων εστιν επιστηµων θεωρησαι πάντα τα γένη
των αιτίων.» (Β Ι 995b 9-20).
«και ποίο από τα δύο, αν οι αρχές είναι καθολικές ή σαν τα ατοµικά
ξεχωρισµένα πράγµατα και αν είναι δυνάµει ή ενεργεία· ακόµα ποίο από τα δύο, αν
είναι, δηλαδή, κατά κάποιο άλλο τρόπο ή ως κινητικές αιτίες παρµένες (οι αρχές)· γιατί
και αυτό το ζήτηµα µπορεί να γεννήσει µεγάλη απορία κοντά σ’ αυτά, ποίο από τα δύο,
δηλαδή, αν οι αριθµοί και τα µήκη και τα σχήµατα και οι στιγµές είναι κάποιες ουσίες
ή όχι, και αν είναι ουσίες, ποιο από τα δύο θα είναι χωρισµένες από τα αισθητά
αντικείµενα ή θα υπάρχουν µέσα σ’ αυτά; Για όλα αυτά βέβαια, όχι µόνο το να βρει
κανείς λύσεις για να επιτύχει την αλήθεια είναι δύσκολο, αλλά ούτε και να διερευνήσει
καλά τις απορίες, µέσω του λόγου είναι εύκολο. Και πρώτο (πρόβληµα), για το οποίο
πρώτο µιλήσαµε, αν είναι δουλειά µιας ή περισσότερων επιστηµών να θεωρήσουν όλα
τα γένη των αιτιών.»
Απ’ όλα τα παραπάνω καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η προβληµατική της
Σκέψεως, αν και σίγουρα δεν κατέχει µια κεντρική θέση στην ιστορία της ελληνικής
φιλοσοφίας – τουλάχιστον µέχρι την εµφάνιση του «κινήµατος» του Σκεπτικισµού
κατά τους ελληνιστικούς χρόνους- ωστόσο, αναµφίβολα, δεν απουσιάζει από τα
κλασσικά κείµενα. Αντιθέτως, τόσο στον Αριστοτέλη, όσο και κυρίως στον
Πλάτωνα, συνδέεται άµεσα µε την ιδέα της εξέτασης αντιτιθέµενων πιθανοτήτων, η
οποία, µε την σειρά της, µας οδηγεί – απρόβλεπτα ίσως- στην ισοσθένεια και εν τέλει
στην εποχή του µετέπειτα Σκεπτικισµού.
Όσον αφορά δε στην αρχική µας προβληµατική σε σχέση ακριβώς µε αυτήν
την διαφορά στην σηµασία της έννοιας του σκέπτεσθαι ανάµεσα στην σκεπτική
σχολή και στα προγενέστερά της φιλοσοφικά κινήµατα, κυρίως σ’ εκείνα του
Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, θυµίζουµε ότι ο Σκεπτικισµός ήρθε ουσιαστικά ως µία
απάντηση προς τον ως τότε δογµατισµό. Κατ’ ανάλογο τρόπο, και η νέα χρήση της
σκέψεως από την Σκεπτική Ακαδηµία – αλλά και από τον Σκεπτικισµό γενικότεραέρχεται ως απάντηση στην «δογµατική» της χρήση από την πλατωνική διαλεκτική και
από την αριστοτελική απορητική. Τόσο

ο Πλάτωνας, όσο και ο Αριστοτέλης

ανέπτυξαν τις δικές τους προβληµατικές, τις οποίες θα «τολµήσει» να θέσει υπό
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αµφισβήτηση η νέα αυτή µορφή «Σκέψης», η οποία και θα αναπτυχθεί κατά την
ελληνιστική φιλοσοφία.

14

Το ιστορικό πλαίσιο, οι Πρωταγωνιστές, τα βασικά «δόγµατα».
Κλείνοντας την παραπάνω αναδροµή, επιστρέφουµε τώρα στο χώρο της
Νεότερης Ακαδηµίας και των βασικών της εκπροσώπων, οι οποίοι και θα µας
απασχολήσουν στην ενότητα αυτή. Όπως προαναφέρθηκε λοιπόν και στην εισαγωγή,
η Σκεπτική Ακαδηµία ήκµασε στον ελλαδικό χώρο, κατά τους ελληνιστικούς
χρόνους, σε µια περίοδο, δηλαδή, κατά την οποία συντελέστηκαν ιδιαίτερα
σηµαντικές ιστορικές, αλλά και κοινωνικό- πολιτικές αλλαγές. Πράγµατι, µε την
επικράτηση της δυναστείας των Μακεδόνων, ανατράπηκε πλέον οριστικά το
παραδοσιακό µοντέλο της πόλης- κράτους, ενώ, στη θέση του καθιερώθηκε ένα,
πρωτόγνωρο για τα τότε δεδοµένα, κοσµοπολίτικο περιβάλλον.
Οι παραπάνω αλλαγές, σε συνδυασµό πάντα µε τον κλονισµό της πίστης σε
µια παραδοσιακή σύλληψη της θρησκείας, δεν θα ήταν βέβαια δυνατόν, να µην
έχουν τον αντίκτυπό τους και στην πνευµατική ζωή του νέου αυτού αρχαίου κόσµου
και φυσικά στον τρόπο του φιλοσοφικού σκέπτεσθαι και πράττειν. Καθώς οι
επιµέρους επιστήµες αυτονοµούνται, το κέντρο του φιλοσοφικού ενδιαφέροντος
µετατοπίζεται πλέον στο πεδίο του ατοµικού βίου και της ηθικής διδασκαλίας. Έτσι,
οι ελληνιστικές φιλοσοφικών σχολών φαίνεται να προσφέρουν ουσιαστικά µια
φιλοσοφία του βίου, αναζητώντας πιθανώς να δώσουν λύσεις, αλλά και διεξόδους στα
αισθήµατα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας, τα οποία γέννησαν οι νέες αυτές
κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες17. Απ’ όλα τα παραπάνω, καταδεικνύεται σαφώς,
η µεγάλη διαφορά, η οποία υπάρχει ανάµεσα στην φιλοσοφία των ελληνιστικών
χρόνων και σε εκείνη της κλασσικής εποχής του 4ου και 5ου π. Χ αιώνα, µια διαφορά
που δεν θα πρέπει ποτέ να ξεχνάµε κατά την διερεύνησή µας αυτή της σχέσης
Πλατωνισµού και Σκέψης.

17

Σηµειώνουµε βέβαια και την άποψη του D. N. Sedley, σύµφωνα µε την οποία δεν θα πρέπει να
αποδίδουµε τις συνθήκες της φιλοσοφίας κατά την ελληνιστική περίοδο, σε κάποιο αίσθηµα
αβεβαιότητας, προερχόµενο από τα τότε πρόσφατα ιστορικά γεγονότα. Θα πρέπει µάλλον να µιλάµε
για την δηµιουργία ενός ευρύτερου κοινού, για µια µεγαλύτερη ζήτηση, η οποία, µε τη σειρά της,
ευνόησε την άνθηση αυτή των ελληνιστικών φιλοσοφικών σχολών. Βλ.Sedley στο Doubt and
Dogmatism. Studies in Hellenistic epistemology, (1979), 3-4.
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α) Ο Αρκεσίλαος.
Λαµβάνοντας υπόψη µας το παραπάνω ιστορικό και φιλοσοφικό πλαίσιο,
αναφέρουµε, κατ’ αρχάς, τον µαθητή του Κράντωρα, Αρκεσίλαο, ως τον ιδρυτή και
ουσιαστικά ως έναν από τους δύο σηµαντικότερους ηγέτες του Ακαδηµεικού
Σκεπτικισµού. Ο Αρκεσίλαος γεννήθηκε στην Πιτάνη της Αιτωλίας γύρω στο 315
π.Χ., ενώ η νεότητα, καθώς και η µέση ηλικία του, συµπίπτουν µε το δεύτερο µισό
της ζωής του Πύρρωνα. Όπως παρατηρεί και ο John Dillon, ο φιλόσοφος
αναλαµβάνει την ηγεσία της Ακαδηµίας- αφού παραιτείται για χάρη του ένας
ονοµαζόµενος Σωκρατίδης- γύρω στο 265 π.Χ., σε µία εποχή δηλαδή, όπου ο
Στωικισµός παρουσιάζεται ως «η λογική εξέλιξη και ο γνήσιος διανοητικός διάδοχος
του Πλατωνισµού»18. Ανάµεσα λοιπόν, στις δύο προοπτικές, οι οποίες ανοίγονται
µπροστά του, είτε δηλαδή ν’ ακολουθήσει πιστά πίσω από το Ζήνωνα, είτε ν’
αµφισβητήσει τις βάσεις κάθε δογµατισµού, επιστρέφοντας στο «γνήσιο» πνεύµα των
σωκρατικών διαλόγων, ο Αρκεσίλαος επιλέγει την δεύτερη.
Ασπαζόµενος την πλατωνική διαλεκτική, ο φιλόσοφος στρέφεται µε
δριµύτητα εναντίον των Στωικών και ιδιαίτερα του Ζήνωνα. Μέσα δε από την κριτική
του αυτή θα προκύψει και µια από τις βασικές αρχές, πάνω στις οποίες εδράζεται ο
αρχαίος Σκεπτικισµός, ότι, δηλαδή, τίποτα δεν µπορεί να γίνει καταληπτό.
Συγκεκριµένα, ο Αρκεσίλαος υποστήριξε ότι η στωική καταληπτική φαντασία δεν
µπορεί να ισχύσει ως κριτήριο της αληθείας, καθώς, πρώτον, δίνουµε την
συγκατάθεσή µας σε µια πρόταση και όχι σε µια εντύπωση και δεύτερον, «δεν µπορεί
να υπάρξει αληθής εντύπωση τέτοια, ώστε να µην είναι δυνατόν ν’ αποδειχτεί ψευδής»,
µε άλλα λόγια διότι δεν διαθέτουµε τα (διανοητικά) µέσα, έτσι ώστε να µπορούµε να
διακρίνουµε τις ψευδείς από τις αληθείς φαντασίες. Αν όµως δεν υπάρχει γνωστική
παράσταση (για τους λόγους που µόλις αναφέραµε), τότε, δεν θα υπάρχει και η
κατάληψη, η οποία ορίζεται ως η συγκατάθεση που δίνεται στις γνωστικές φαντασίες.
Κατά συνέπεια, αν η κατάληψη αποκλειστεί, τότε όλα τα πράγµατα θα πρέπει να
είναι µη- αντιληπτά, µη καταληπτά19.
18

Dillon, (2003), 236-7. Σύµφωνα µε τον J. Dillon, η στροφή αυτή του Αρκεσίλαου είναι ενδεικτική
της εντυπωσιακής ευελιξίας, γενικότερα, της Ακαδηµαϊκής παράδοσης.
19
Βλ.A. Α. Long, (1987), 152 και Σέξτος Εµπειρικός, Προς Λογικούς, 7. 154-155. Ένα άλλο
επιχείρηµα µέσω του οποίου οι Σκεπτικοί συνήθιζαν να επιτίθενται στην στωική έννοια της
καταληπτικής φαντασίας ως κριτηρίου της αληθείας, υπήρξε η ίδια η θεωρία των Στωικών ότι την
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Αν θα θέλαµε πάντως να προσεγγίσουµε τον πυρήνα της φιλοσοφίας του
Αρκεσίλαου και φυσικά της σκεπτικής διδασκαλίας, εν γένει, αυτός θα συνίστατο
αναµφίβολα στην περίφηµη «θεωρία» της εποχής, στην άρνηση, µε άλλα λόγια, του
φιλοσόφου να δώσει την συγκατάθεσή του στην αντικειµενικότητα της αλήθειας
οποιουδήποτε λόγου. Όσον αφορά στον Πυρρώνειο Σκεπτικισµό, ο Σέξτος µάς
ξεκαθαρίζει ότι το επιχείρηµα πίσω από την συγκεκριµένη στάση του σκεπτικού
φιλοσόφου, δεν είναι άλλο από την ισοσθένεια, όπως αυτή υποστηρίζεται µέσα από
τους περίφηµους δέκα Tρόπους20, αλλά και από τις µακροσκελείς συζητήσεις
αντιτιθέµενων θεωριών σε συγγράµµατα, όπως το έργο του ίδιου του Σέξτου Προς
Μαθηµατικούς.
Αναφορικά δε στην εφεκτική διδασκαλία του Ακαδηµεικού Σκεπτικισµού, ο
οποίος και µας ενδιαφέρει εδώ, το ζήτηµα σαφώς περιπλέκεται. Μπορούµε, ωστόσο,
να εντοπίσουµε δύο βασικούς λόγους για την εποχή αυτή: πρώτον τις εναντιοτητaς
των λογων, των αντιτιθέµενων, δηλαδή, επιχειρηµάτων- οι οποίες βέβαια δεν
συνιστούν παρά µια ακόµα µορφή ισοσθένειας- και δεύτερον την ακαταληψία ή
αλλιώς τη θέση ότι τίποτα δεν µπορούµε να γνωρίζουµε, η οποία, όπως ήδη
αναφέραµε, προέκυψε µέσα από την κριτική που άσκησε ο Αρκεσίλαος στην Στοά21.
Πιο συγκεκριµένα τώρα στον Αρκεσίλαο, η εποχή αυτή παρουσιάζεται ως
ένα απόλυτο αίτηµα του φιλοσοφικού σκέπτεσθαι : « (ο ίδιος) πίστευε ότι όλα είναι
κρυµµένα στο σκοτάδι και ότι δεν υπάρχει τίποτα που να µπορούµε να το αντιληφθούµε

κατάληψη την µοιράζονται από κοινού και οι σοφοί και οι φαύλοι. Τότε όµως, όπως επισηµαίνει ο
σκεπτικός φιλόσοφος, στην περίπτωση του σοφού αυτή θα ταυτίζεται µε τη γνώση, ενώ αντιθέτως,
στην περίπτωση του φαύλου, µε την δόξα. Εποµένως, η κατάληψις δεν αποδεικνύεται παρά µια σκέτη
λέξη (Προς Λογικούς, 7.153).
20
Οι δέκα τρόποι συνιστούν αναµφίβολα, ένα από τα κεντρικότερα σηµεία της Πυρρώνειας
διδασκαλίας και κατά πάσα πιθανότητα διαµορφώθηκαν, για πρώτη φορά, από τον Αινησίδηµο, κατά
τον πρώτο προχριστιανικό αιώνα. Ακολουθώντας την αρίθµηση και την κατάταξη του Σέξτου
(Πυρρώνειοι Υποτυπώσεις, I. 35-9), αναφέρουµε ότι αυτοί είναι: πρώτον, αυτός που εξαρτάται από την
ποικιλία των ζώων, δεύτερον, αυτός που προκύπτει από τις διαφορές ανάµεσα στους ανθρώπους,
τρίτον, αυτός που συνδέεται µε την διαφορετική κατασκευή των αισθητηριακών οργάνων, τέταρτον,
αυτός που εξαρτάται από τις περιστάσεις, πέµπτον, αυτός που έχει σχέση µε τις θέσεις, τα διαστήµατα
και τους τόπους, έκτον, αυτός που εξαρτάται από τις αναµίξεις, έβδοµον, αυτός που εξαρτάται από τις
ποσότητες και τις διατάξεις των πραγµάτων που υπόκεινται, όγδοο, αυτός που πηγάζει από την
σχετικότητα, ένατο, αυτός που εξαρτάται από τις συχνές ή αντιθέτως, τις σπάνιες συναντήσεις και
τέλος, δέκατον, αυτός που προκύπτει από τους νόµους, τον τρόπο ζωής, την πίστη σε µύθους και τις
δογµατικές υποθέσεις. Από αυτούς, οι τέσσερις πρώτοι συνδέονται µε την υποκειµενική κρίση, ο 7ος
και ο 10ος συνδέονται µε την αντικειµενική κρίση, ενώ οι υπόλοιποι συνδυάζουν και τους δύο. Για
περισσότερες λεπτοµέρειες πάνω στους δέκα Τρόπους, παραπέµπω στο βιβλίο The Modes of
Scepticism, (1985) της J. Annas και του J. Barnes και συγκεκριµένα στο κεφάλαιο “The Ten Modes”,
19-30.
21
Βλ.Striker, (1979), 59.
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ή να το κατανοήσουµε· γι’ αυτό το λόγο δεν πρέπει κάνεις ούτε να ισχυρίζεται, ούτε να
διακηρύσσει, ούτε να επιδοκιµάζει κάτι επιµένοντας σ’ αυτό» (Academica 1.45)22.
Στο σηµείο βέβαια αυτό, ανακύπτει και ένα άλλο ιδιαίτερα σηµαντικό
πρόβληµα, στο οποίο εστιάζει και ένα µεγάλο µέρος της κριτικής, την οποία δέχτηκε
η Σκέψη από τους διανοητικούς της αντιπάλους. Γιατί βέβαια, αν δεχτούµε την στάση
της εποχής, τότε, αναπόφευκτα δεν µπορούµε παρά να οδηγηθούµε στην απραξία,
όσον αφορά στον καθηµερινό βίο. Ως απάντηση στην παραπάνω κριτική, ο
Αρκεσίλαος υποστηρίζει ότι θα πρέπει να ρυθµίζουµε τις πράξεις µας, σύµφωνα µε το
κριτήριο του ευλόγου, εννοώντας πιθανόν αυτό που µπορεί να

αιτιολογηθεί

ικανοποιητικά, χωρίς όµως, να είναι απολύτως βέβαιο και το οποίο θα µπορούσε να
οδηγήσει τον σεµνό και προσεκτικό άνθρωπο στην ευδαιµονία

23

: «..φησιν ο

Αρκεσίλαος, ότι ο περι πάντων επέχων κανονιει τας αιρέσεις και φυγας και κοινως τας
πράξεις τω ευλόγω, κατα τουτό τε προερχόµενος το κριτήριον κατορθώσει…ο
προσέχων ουν τω ευλόγω κατορθώσει και ευδαιµονήσει.» (Σέξτος, Προς
Μαθηµατικούς, 7.158)
∆υστυχώς, οι πληροφορίες µας για τον Αρκεσίλαο είναι πολύ περιορισµένες.
Γνωρίζουµε πάντως, ότι επρόκειτο για έναν σπουδαίο διαλεκτικό, ο οποίος
κατόρθωσε να επαναφέρει, σε κάποιο βαθµό, το χαµένο κύρος της Ακαδηµίας, αλλά
και κυρίως να αναζωπυρώσει το πνεύµα της φιλοσοφικής κριτικής, το οποίο
κινδύνευε πλέον να εκλείψει.
Μετά τον Αρκεσίλαο, η ηγεσία της Ακαδηµίας πέρασε στον Λακύδη, στον
Τηλεκλή, στον Έυανδρο και εν συνεχεία στον Ηγισίνο. Αν και γνωρίζουµε πολύ λίγα
22

Αρκετοί πάντως από τους µελετητές του Αρκεσίλαου, αρχαίοι αλλά και σύγχρονοι, φαίνεται να
διακρίνουν δύο διαφορετικές εικόνες του ίδιου φιλοσόφου, µε πρώτη, δηλαδή, εκείνη ενός απλού
διαλεκτικού, ο οποίος περιορίζεται µόνο στο να αντικρούει τα στωικά δόγµατα και δεύτερη εκείνη
ενός διαλεκτικού, χαρακτηριζόµενου ωστόσο, από κάποιου είδους αφοσίωσης στην αρχή της εποχής.
Αν δεχτούµε πάντως την δεύτερη εκδοχή, η οποία προβάλλει και ως η πιθανότερη και την οποία
υιοθετούµε και εµείς, τότε αναπόφευκτα ερχόµαστε αντιµέτωποι µε µια ιδιαίτερα σηµαντική δυσκολία·
γιατί αν ο Αρκεσίλαος ασπάζεται και ο ίδιος την εποχή, τότε η αρχή αυτή δεν θα πρέπει να
εφαρµόζεται και στον ίδιο τον εαυτό της; Με αλλά λόγια, ο φιλόσοφος, προκειµένου να φανεί συνεπής
απέναντι στην ίδια του την διδασκαλία, δεν θα πρέπει να επέχει όσον αφορά ακόµα και αυτήν την ίδια
την εποχή; Τότε όµως, δεν οδηγείται στην αυτοαναίρεση; Ο Frede –αν και η πρόθεσή του είναι ν’
αποδείξει ότι ο Αρκεσίλαος ήταν ένας απλός διαλεκτικός- επιχείρησε ν’ ανασκευάσει την δυσκολία
αυτή, προτείνοντας την διάκριση ανάµεσα σε δύο διαφορετικά είδη συγκατάθεσης και υποστηρίζοντας
ότι ο Αρκεσίλαος συγκατατίθεται στην εποχή µ’ έναν καθαρά παθητικό τρόπο. Εντούτοις, ο C. Shields
στο άρθρο του “Socrates among the Sceptics”, αναδεικνύει τα προβλήµατα στην θεωρία αυτή του
Frede, ενώ προτείνει και ο ίδιος µια δική του λύση, σύµφωνα µε την οποία η εποχή χαρακτηρίζεται ως
µια κανονιστική αρχή, η οποία όµως, εφαρµόζεται µόνο σε µη- κανονιστικές προτάσεις και
παραστάσεις. Ωστόσο, όποια λύση και αν δεχτούµε ή και αν προτείνουµε το πρόβληµα παραµένει,
καθώς, δυστυχώς, δεν έχουµε κάποια σαφή γραπτή µαρτυρία για το πώς πιθανόν ν’ αντιµετώπισε ο
ίδιος ο Αρκεσίλαος το πρόβληµα αυτό. Βλ.Shields στο The Socratic Movement, (1994), 350-354.
23
Βλ Long, (1987), 155.
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για τις απόψεις των παραπάνω φιλοσόφων, ωστόσο, θα ήταν εύλογο να θεωρήσουµε
ότι, ως επί το πλείστον, ακολουθούσαν την διδασκαλία του Αρκεσίλαου.
β) Ο Καρνεάδης.
Ο δεύτερος σηµαντικότερος ηγέτης στην ιστορία της Σκεπτικής Ακαδηµίας
υπήρξε αναµφίβολα, ο Καρνεάδης (214-129 π.Χ.), ο οποίος και σηµατοδότησε την
πιο εξελιγµένη ίσως, φιλοσοφικά, φάση της. Ο Καρνεάδης ανέλαβε την ηγεσία της
Ακαδηµίας γύρω στο 156 π.Χ. και έχουµε κάθε λόγο να πιστεύουµε ότι
συµµερίζονταν τις γνωσιοθεωρητικές αµφιβολίες του προκατόχου του Αρκεσίλαου.
Γνωρίζουµε ότι και ο ίδιος άσκησε δριµύτατη κριτική στα στωικά δόγµατα,
τελειοποιώντας τα σχετικά αντεπιχειρήµατα της σκεπτικής σχολής.
Εντούτοις, η σηµαντικότερη συµβολή του στην ιστορία της αρχαίας
φιλοσοφίας, συνδέεται, ως επί το πλείστον, µε µια άλλη πτυχή της φιλοσοφικής του
διάνοιας. Πιο συγκεκριµένα, ο Καρνεάδης, θα προχωρήσει πέρα από την στάση της
εποχής του προκατόχου του Αρκεσίλαου και θα αναπτύξει, µε ιδιαίτερη επιµέλεια,
µια θεωρία πιθανότητας, την οποία, όπως σχολιάζει και ο Α. Α. Long, « θα
µπορούσαµε

να

τη

χαρακτηρίσουµε

ως

γνωσιολογική

θεωρία,

αρκεί

να

αναγνωρίσουµε ότι δεν διεκδικεί τη βεβαιότητα - στην πραγµατικότητα την αρνιέται
ρητά.»24. Η «γνωσιοθεωρία» αυτή του Καρνεάδη, οδήγησε τον φιλόσοφο στην
αναγνώριση ενός καθαρά υποκειµενικού κριτηρίου, το οποίο αποδίδεται πιστά, µέσα
από την ακόλουθη µαρτυρία του Σέξτου του Εµπειρικού (Προς Λογικούς, 7.181-83) :
«(3) της δε απερισπάστου φαντασίας πιστοτέρα µαλλόν εστι και τελειοτάτη η
ποιουσα την κρίσιν, η συν τω απερίσπαστος ειναι έτι και διεξωδευµένη καθέστηκεν. τις
δε εστι και ο ταύτης χαρακτήρ, παρακειµένως υποδεικτέον. επι µεν γαρ της
απερισπάστου ψιλον ζητειται το µηδεµίαν των εν τη συνδροµη φαντασιων ως ψευδη
ηµας περισπαν, πασας δε ειναι αληθεις τε και φαινοµένας και µη απιθάνους· επι δε της
κατα την περιωδευµένην συνδροµης

εκάστην των εν τη συνδροµη επιστατικως

δοκιµάζοµεν, οποιόν τι γίνεται και εν ταις εκκλησίαις, όταν ο δηµος έκαστον των
24

Long, (1987), 159. Για την ίδια «θεωρία» η Gisela Striker, υποστηρίζει ότι θα πρέπει να της
αποδώσουµε το κύρος µιας τυπικής επιστηµονικής υπόθεσης και όχι ενός αδιαπραγµάτευτου
δόγµατος. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε την συγγραφέα, η διατύπωση της συγκεκριµένης υπόθεσης
από τον Καρνεάδη, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως ένα επιχείρηµα προκειµένου να υποστηριχθεί
η µη- αφοσίωση του φιλοσόφου στην στάση της εποχής. Βλ.Striker, (1979), 54-83.
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µελλόντων άρχειν ή δικάζειν εξετάζη ει άξιός εστι του πιστευθηναι την αρχήν <ή> την
κρίσιν.»
«Πιο αξιόπιστη και ολοκληρωµένη από την ακλόνητη παράσταση είναι αυτή
που µας βοηθά να σχηµατίσουµε µια κρίση, όντας -εκτός από ακλόνητη- πλήρως
ελεγµένη. Αµέσως παρακάτω θα πρέπει να δείξουµε ποιος είναι ο χαρακτήρας της. Στην
περίπτωση της ακλόνητης παράστασης, το µόνο ζητούµενο είναι, καµία από τις
συρρέουσες άλλες παραστάσεις µε τις οποίες συνδυάζεται να µη µας κλονίζει ως
ψευδής · όλες να φαίνονται αληθείς και πειστικές. Και βέβαια, όταν εξετάζουµε
επιµελώς ένα συνδυασµό παραστάσεων, τότε περνούµε από έλεγχο την κάθε µία
παράστασή του· όπως στις συνελεύσεις, όταν ο λαός εξετάζει τον καθένα από όσους
πρόκειται να γίνουν άρχοντες ή δικαστές, να δει αν είναι άξιος να του εµπιστευτούν την
εξουσία ή την δικαστική κρίση.»
Μελετώντας το παραπάνω απόσπασµα, διαπιστώνουµε ότι η έννοια του
ελέγχου και της διεξοδικής έρευνας, κατέχει µια ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτη θέση και στο
«γνωστικό σύστηµα» του µεγάλου Ακαδηµαϊκού του 2ου µεταχριστιανικού αιώνα..
Όπως λοιπόν, οι Αθηναίοι συνήθιζαν να εξετάζουν δηµόσια, στην εκκλησία του
δήµου τα προσόντα των υποψήφιων δικαστών και αρχόντων τους, έτσι ακριβώς και ο
φιλόσοφος θα πρέπει να υποβάλει επισταµένα σε αυστηρό έλεγχο όλες τις
διαφορετικές παραµέτρους που καθορίζουν την κάθε του εντύπωση, έτσι ώστε να
µπορέσει να καταλήξει σε µια πιθανή, διαυγή και αξιόπιστη φαντασία, την οποία ο
σοφός θα ήταν απόλυτα δικαιολογηµένος να αποδεχτεί ως φαινοµενικά αληθινή ακόµα και αν η αλήθεια ή και αντιθέτως, το ψεύδος της, δεν θα µπορούσε ποτέ να
θεµελιωθεί µε βεβαιότητα. Σηµειώνουµε δε ότι η θεωρία αυτή των probabilia του
Καρνεάδη είναι δυνατόν να εφαρµοστεί σε κάθε κρίση, τόσο θεωρητική, όσο και
πρακτική. Φυσικά, οφείλουµε ν’ αναγνωρίσουµε ότι, όσον αφορά στις απλές
αποφάσεις της καθηµερινής ζωής, δεν θα χρειαζόταν ν’ ακολουθεί κανείς συνειδητά
όλους τους κανόνες της πιθανότητας, τους οποίους καθόρισε ο µεγάλος
Ακαδηµαϊκός.(Σέξτος Εµπειρικός, Προς Λογικούς, 7.184)
Πέρα όµως από την θεωρία αυτή των πιθανοτήτων, ο Καρνεάδης ανέπτυξε
ταυτόχρονα, όπως ήδη προαναφέρθηκε, και ορισµένες, ιδιαίτερα αξιόλογες
θρησκευτικές και ηθικές απόψεις, πάντα, βέβαια µέσα στο πλαίσιο της πολεµικής του
απέναντι σε κάθε δογµατική αντιµετώπιση της φιλοσοφίας. Όσον αφορά, στη
θρησκεία, ο φιλόσοφος αντιτάχθηκε στον στωικό πολυθεϊσµό, χρησιµοποιώντας την
20

µέθοδο του σωρίτη (Σέξτος Εµπειρικός, Προς Μαθηµατικούς, 9.182-4). Παράλληλα,
αντέκρουσε την στωική αντίληψη ότι όλα συµβαίνουν ως αποτέλεσµα του
πεπρωµένου, αφενός υποστηρίζοντας την ανθρώπινη ελεύθερη βούληση (Cicero,
Fat., 14,31.) και αφετέρου υιοθετώντας µια λεπτή διάκριση ανάµεσα στη λογική και
την αιτιακή αναγκαιότητα. Αλλά και στο πεδίο της Ηθικής, ο Καρνεάδης άφησε την
ιδιαίτερη σφραγίδα του, κυρίως µέσα από τις συζητήσεις του περί δικαιοσύνης,
αρετής και ευτυχίας. Συγκεκριµένα, διαχώρισε αυστηρά την δικαιοσύνη από την
φύση, αλλά και κυρίως την αρετή από την ευτυχία, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για
δύο ξεχωριστούς ανθρώπινους στόχους, οι οποίοι δεν ταυτίζονται , όπως το ήθελε η
ως τότε δογµατική παράδοση.

Ο Jeanne Croissant µάλιστα στο άρθρο του “La

Morale de Carnéade”, θα αναλύσει την Ηθική αυτή του Καρνεάδη, δίνοντας έµφαση
στο όποιο θετικό υπόβαθρο της, κατά τ’ άλλα, σκεπτικής του φιλοσοφίας και
φτάνοντας εως το σηµείο να υποστηρίξει ότι ο νεότερος αυτός Ακαδηµαϊκός «θα
πρέπει να θεωρείται ως ένας πρωτότυπος ηθικός φιλόσοφος»25.
Κατανοούµε εποµένως πως η εξαιρετική ευστροφία, αλλά και πειστικότητα,
µε τις οποίες, ο Καρνεάδης επιχειρηµατολόγησε υπέρ ορισµένων θρησκευτικών και
ηθικών απόψεων, υπήρξαν τέτοιες, ώστε να οδηγήσουν πολλούς αρχαίους, αλλά και
σύγχρονους µελετητές του στο να υποστηρίξουν ότι, στην πραγµατικότητα,

ο

φιλόσοφος ενστερνίζονταν ορισµένες από αυτές και τις αποδέχονταν ως αληθινές.
Στο Academica του Κικέρωνα
προφανώς θετικός ορισµός

(2.131), διασώζεται µάλιστα,

του Καρνεάδη

ακόµα και ένας

σε σχέση µε το υπέρτατο αγαθό

(summum bonum), συµφωνά µε τον οποίο θα πρέπει : «να απολαµβάνουµε τα
πράγµατα που η φύση µας παραχώρησε ως πρωταρχικά.». Φυσικά, όπως παρατηρεί
εύστοχα και ο Α. Α. Long, το να αποδώσουµε στον Ακαδηµεικό την υιοθέτηση
θετικών θέσεων, θα ισοδυναµούσε µε µια αναίρεση της, κατά κοινή οµολογία,
σκεπτικής προσέγγισής του των προβληµάτων. Αντιθέτως, όπως επισηµάναµε και
παραπάνω, οι σχετικές πηγές, θα πρέπει να ερµηνεύονται µάλλον, µέσα στο πλαίσιο
της σφοδρής πολεµικής των Σκεπτικών εναντίον των αντιπάλων τους- κατά κανόνα
των Στωικών26. Ακόµα και σε σχέση µε τον προαναφερθέντα ορισµό του ύψιστου
αγαθού, ο διάδοχος του Καρνεάδη, Κλειτόµαχος αναφέρει, ότι, εν τέλει, πότε δεν

25
26

J. Croissant, 231.
Βλ.Long, (1987), 165-166.
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κατόρθωσε να καταλάβει τι ακριβώς αποδέχονταν στην πραγµατικότητα ο δάσκαλός
του27.
Όπως και να έχει, µια διεξοδική συζήτηση, για το αν ο Καρνεάδης
αποδέχονταν εν τέλει, µια ηπιότερη µορφή σκεπτικισµού, ξεπερνάει σαφώς τις
προθέσεις της συγκεκριµένης σεµιναριακής εργασίας28- αν και βέβαια στο µείζον
αυτό ζήτηµα, του προβλήµατος, δηλαδή, της γνώσης στο πλαίσιο της Σκεπτικής
Ακαδηµίας, θα επανέλθουµε και σε επόµενη ενότητα. Το σηµαντικότερο πάντως είναι
ότι ο Καρνεάδης υπήρξε ένας πρωτότυπος και εµπνευσµένος διανοητής, υπό την
ηγεσία του οποίου η Σκεπτική Ακαδηµία διένυσε την ενδοξότερη, ίσως, περίοδό της.
Τελευταίος αρχηγός της «σχολής», θεωρείται ο µαθητής και σύντροφος του
Καρνεάδη

Κλειτόµαχος.

Η

ιστορία

του

Ακαδηµεικού

Σκεπτικισµού

των

Ελληνιστικών χρόνων τελειώνει µε τον Φίλωνα τον Λαρισαίο (περίπου 148-77 π.Χ.)
και κυρίως µε τον µαθητή του, τον Αντίοχο τον Ασκαλωνίτη (130-69 π.Χ.), ο οποίος
και εγκαινιάζει έναν κατ’ εξοχήν δογµατικό τρόπο σκέψης, ακυρώνοντας, κατά
συνέπεια, τον σκεπτικό, µέχρι τότε, χαρακτήρα της σχολής.29
γ) Ο Φίλων ο Λαρισαίος- Ο Αντίοχος ο Ασκαλωνίτης.
Τόσο ο Φίλων, όσο και ο Αντίοχος άφησαν την προσωπική τους σφραγίδα
στην ιστορία της ελληνιστικής φιλοσοφίας, αν και σίγουρα η συµβολή τους υπήρξε
µικρότερη σε σύγκριση µε εκείνη του Αρκεσίλαου ή του Καρνεάδη. Ωστόσο, µε
βάση το γεγονός ότι σηµατοδοτούν το τέλος30 µιας τόσο σηµαντικής σχολής, όσο η
(σκεπτική) Ακαδηµία, πιστεύουµε ότι θα άξιζε ν’ αναφερθούµε αναλυτικότερα και
στην δική τους διδασκαλία .
27

Παραθέτουµε το σχετικό απόσπασµα: [Οµιλητής ο Κικέρωνας εκπροσωπώντας την Νέα Ακαδηµία]
«Ο Καρνεάδης συνήθιζε να υπερασπίζεται την άποψη του Καλλίφωνα µε τέτοιο ζήλο, ώστε φαίνονταν
ακόµα και να την αποδέχεται · ωστόσο, ο Κλειτόµαχος συνήθιζε να υποστηρίζει ότι ποτέ δεν µπόρεσε να
καταλάβει τι δεχόταν όντως ο Καρνεάδης» (Cicero, Academica, 2.139). Σε σχέση µε τον ίδιο ορισµό, ο
Κικέρωνας αναφέρει αλλού (Fin. 5,20), ότι δόθηκε προς χάριν εριστικής (disserendi causa).
28
Για µια επισκόπηση του συγκεκριµένου ζητήµατος βλ. το κεφάλαιο “Sceptical Strategies” της
Gisela Striker στο Doubt and Dogmatism.
29
Βλ. Groarke, (1990), 99 και ∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, 4.60
30
Όσον αφορά στο οριστικό τέλος της σχολής- αν βέβαια µπορούµε ακόµα να µιλάµε για σχολήοφείλουµε ν’ αναφέρουµε ότι, ενώ ο Αντίοχος βρισκόταν στην Συρία, την θέση του ανέλαβε ο αδελφός
του Άριστος, στην οποία και παρέµεινε ως το 46 π.χ. Τον Άριστο δε διαδέχτηκε ο Θεόµνεστος της
Ναυκράτης, ο οποίος ωστόσο θα µπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο ως σοφιστής και λιγότερο
ως φιλόσοφος. Μετά τον Θεόµνεστο, το κέντρο της έρευνας σε σχέση µε τις πλατωνικές σπουδές,
µεταφέρεται πλέον στην Αλεξάνδρεια. Βλ. Dillon, (1996), 61.
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Όσον αφορά στον Φίλωνα τον Λαρισαίο, όπως παρατηρεί και ο Bernard
Besnier, συχνά στο πρόσωπό του δεν βλέπουµε παρά τον φιλόσοφο εκείνο, ο οποίος
δεν στάθηκε ικανός να διασφαλίσει, στο πλαίσιο της Ακαδηµίας, την συνέχιση της
σκεπτικής παράδοσης του Αρκεσίλαου και κυρίως του Καρνεάδη- του οποίου υπήρξε
ο καλύτερος ερµηνευτής κατά την νεότητά του31. Η βασική του θέση δε υπήρξε η
ενότητα του Πλατωνισµού, ένα είδος δηλαδή, συγχρωτισµού ανάµεσα στο
δογµατισµό και στον σκεπτικισµό, όπως αυτοί αναπτύχθηκαν διαδοχικά µέσα στους
κόλπους της Ακαδηµαϊκής σχολής. Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον Φίλωνα, η
µόνη ουσιαστική διαφορά, η οποία υπάρχει ανάµεσα στο δογµατισµό και στη θεωρία
των πιθανοτήτων (όπως αυτή διατυπώθηκε από τον Καρνεάδη) είναι ότι ο οπαδός της
δεύτερης προβαίνει σε κάποια ενέργεια, ακολουθώντας ένα πιθανολογικό κριτήριο,
χωρίς, όµως, και να αποδέχεται την αλήθεια του, ενώ, αντιθέτως, ο οπαδός της
πρώτης πιστοποιεί την αλήθεια αυτή, χωρίς να σκέφτεται την πιθανότητα32.
Από την άλλη πλευρά, ο Αντίοχος θα καταφερθεί µε ιδιαίτερη δριµύτητα
εναντίον του δασκάλου του και ειδικότερα της θέσεώς του για την αναγκαία ενότητα
της Ακαδηµεικής παράδοσης. Ο ίδιος θα απορρίψει την παραπάνω φιλοσοφική
τοποθέτηση, ερµηνεύοντας τον Σκεπτικισµό ως µια παρέκκλιση, ως µια προδοσία
ουσιαστικά του γνήσιου πλατωνισµού, ενώ, ταυτόχρονα θα αποδεχτεί µια σαφή
διάκριση ανάµεσα στους «αρχαίους» - συµπεριλαµβανοµένων του Πλάτωνα, του
Σπεύσιππου, του Ξενοκράτη, του Πολέµωνα, ακόµα και του Αριστοτέλη και του
Θεόφραστου- και στους «νεότερους», αναφερόµενος φυσικά στους Σκεπτικούς, µε
πρώτο τον Αρκεσίλαο33.
Αν θα θέλαµε πάντως να δώσουµε µια σκιαγράφηση των βασικών
φιλοσοφικών ζητηµάτων, τα οποία απασχόλησαν την σκέψη του Ασκαλωνίτη, δεν
έχουµε παρά να παραπέµψουµε στο ακόλουθο απόσπασµα από τα Academica Priora
του Κικέρωνα :
31

Βλ.Besnier, (1993), 85.
Βλ.Couloubaritsis, (1998), 423.
Σύµφωνα πάντως και µε ορισµένες αρχαίες πηγές, ο Φίλων εµφανίζεται να έχει κάνει κάποια βήµατα,
τα οποία να τον έχουν αποµακρύνει από έναν απόλυτο και κατηγορηµατικό σκεπτικισµό. Για
παράδειγµα, ο Νουµήνιος (fgmt 28 Des Places) αναφέρει ότι ο Λαρισαίος είχε ήδη αποδυναµώσει τις
απαιτήσεις της εποχής, αφήνοντας τον εαυτό του να παρασυρθεί από την ιδέα ότι υπήρχε µια απόδειξη
και µια συµφωνία ανάµεσα στα πάθη. Από την άλλη πλευρά, σύµφωνα µε τον Σέξτο (Πυρρώνειοι
Υποτυπώσεις, I. 235), ο Φίλωνας παραδεχόταν ότι κάποια πράγµατα στη φύση είναι «καταληπτά» - αν
και όχι υπό την στωική έννοια. Όπως πάντως σηµειώνει ο B. Besnier, δεν είµαστε υποχρεωµένοι να
ερµηνεύσουµε τις αρχές αυτές µαρτυρίες ως µια ένδειξη για παραχώρηση του Φίλωνα απέναντι στο
στωικό κριτήριο. Βλ.Besnier, (1993), 118-119.
33
Βλ. Couloubaritsis, (1998), 423-4.
32
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« Τα δύο σηµαντικότερα πράγµατα στην φιλοσοφία είναι το κριτήριον της
αληθείας και το τέλος αγαθόν και κανείς άνθρωπος δεν µπορεί να είναι σοφός, ο
οποίος ν’ άγνοει την ύπαρξη είτε µιας αρχής της διαδικασίας της γνώσης, είτε ενός
τέλους (σκοπού) της ορέξεως και ο οποίος συνεπώς να µην ξέρει από ποίο σηµείο
ξεκινάει ή σε ποιό θα πρέπει να φτάσει.» (Ac. Pr. 29)
Από το παραπάνω απόσπασµα γίνεται εποµένως κατανοητό, ότι η θέση εκείνη
του Αντίοχου, µέσω της υιοθέτησης της οποίας θα πραγµατοποιηθεί η αναβίωση του
δογµατισµού µέσα στα πλαίσια της πλατωνικής παράδοσης, υπήρξε η σύνθεση της
διδασκαλίας της παλιάς Ακαδηµίας µ’ εκείνη της Στοάς34: «αλλα και ο Αντίοχος την
Στοαν µετήγανεν εις την Ακαδηµίαν, ως και ειρησθαι επ’ αυτω ότι εν Ακαδηµία
φιλοσοφει τα Στωικά· επεδείκνυε γαρ ότι παρα Πλάτωνι κειται τα των Στωικων
δόγµατα. » ( Σέξτος Εµπειρικός, Πυρρώνειοι Υποτυπώσεις, Ι.235) Πρόκειται για την
δεύτερη σηµαντικότερη αρχή της φιλοσοφίας του Ασκαλωνίτη, µε πρώτη την
αναγκαία επίσης

ταύτιση ανάµεσα στους αρχαίους Ακαδηµεικούς και στην

Περιπατητική σχολή35.
Συγκεκριµένα, ο Αντίοχος θ’ αποδεχτεί το στωικό δόγµα της γνωστικής
βεβαιότητας, της καταληπτικής, µε άλλα λόγια, φαντασίας. Η βασική επιστηµολογική
θέση του Ασκαλωνίτη δίνεται πιθανότατα στο σύγγραµµά του Κανονικά, αν και η
κύρια πηγή µας, σε σχέση µε την κατανόηση των φιλοσοφικών του απόψεων, είναι τα
έργα του Κικέρωνα. Σύµφωνα µε τον J. Dillon, η γνωσιολογική θέση, η οποία

34

Γνωρίζουµε ωστόσο, ότι ο Αντίοχος παρέµεινε ένα, ως επί το πλείστον, «ορθόδοξο» µέλος της
Ακαδηµίας του Αρκεσίλαου και του Καρνεάδη – όπως αυτή τροποποιήθηκε από τον Φίλωνα- για
περίπου είκοσι χρόνια. Οι λεπτοµέρειες της ρήξεώς του µε τον Φίλωνα µας παραδίδονται από τον
Κικέρωνα (Academica Priora ii f.f), ο οποίος, όµως, βασίζεται πιθανότατα, στον διάλογο του ίδιου του
Αντίοχου «Σώσος» και αφορούν στην κυκλοφορία ενός καινούργιου βιβλίου του Φίλωνα, το οποίο και
προκάλεσε την αγανάκτηση του µαθητή του. Όπως πάντως, παρατηρεί και ο J. Dillon, δεν θα πρέπει ν’
αποδώσουµε την στροφή αυτή του Αντίοχου σε κάποια προσωπική του αντιπαλότητα προς τον
Φίλωνα, αλλά µάλλον σε µια « σταδιακά αυξανόµενη δυσαρέσκεια για την στειρότητα του
Ακαδηµεικού Σκεπτικισµού, ο οποίος χωρίς να στηρίζεται από την µεγαλοφυΐα του Καρνεάδη, θα
πρέπει να είχε γίνει ιδιαίτερα µη- ικανοποιητικός για οποιονδήποτε µε θετικές και δογµατικές τάσεις».
J. Dillon, (1996), 53.
Σχετικές πληροφορίες γύρω από το ζήτηµα της ρήξεως του Αντιόχου και του Φίλωνα µας
δίδονται επίσης, από τον Πλούταρχο στις αναφορές του στον Κικέρωνα (4, 1-2) και στον Λούκουλλο
(42, 3-4). Σε σχέση µε τα προβλήµατα, τα οποία εγείρονται από τις συγκεκριµένες µαρτυρίες, αλλά και
από τις αντίστοιχες του Κικέρωνα (Lucullus 4 και 69-70) παραπέµπω στον J. Glucker, (1978), ενότητα
“Antiochus’ succession from Philo”, 15-21.
35
Σύµφωνα µε τον J. Dillon, το κλειδί για την κατανόηση και των δύο αυτών αρχών της σκέψης του
Αντίοχου, υπήρξε ο Πολέµων, του οποίου το όνοµα ο φιλόσοφος επανειληµµένα το συνδέει µε εκείνο
του Αριστοτέλη. Βλ.Dillon, (1996), 57-8.
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υιοθετείται, τόσο από τον Αντίοχο, όσο και από τους Στωικούς, είναι δυνατόν να
χαρακτηριστεί ως Γνωσιολογικός Ρεαλισµός. Σε άµεση αντίθεση, δηλαδή, προς τον
Αρκεσίλαο και τον Καρνεάδη, αποδέχονταν την ιδέα πως είναι δυνατόν να υπάρξει
µια αλάνθαστη διάκριση, άµεσα προφανής στο µυαλό, ανάµεσα σε ορισµένες
φαντασίες και σε εκείνες που χαρακτηρίζονται ως αναµφίβολες και ψευδείς, µε άλλα
λόγια, πως µπορούµε να έχουµε ένα, αν µη τι άλλον, υποκειµενικό αίσθηµα
βεβαιότητας36. Πάνω στη στωική αυτή γνωσιολογία τέλος, θα στηρίξει επίσης ο
Αντίοχος τις βασικές αρχές τόσο της Φυσικής, όσο και της Ηθικής του,
προσφέροντάς µας ένα σύστηµα, το οποίο επιχειρεί να συνδυάσει τη

στωική

διδασκαλία, µε µια στροφή στο γνήσιο, δογµατικό πνεύµα των πλατωνικών διαλόγων.
Θα πρέπει πάντως να υπογραµµίσουµε, για ακόµα µία φορά, ότι, όπως είναι
προφανές, όλοι οι παραπάνω φιλόσοφοι συνδέονται, µε τον ένα ή µε τον άλλο τρόπο
µε το κίνηµα του Στωικισµού. Έτσι από την µια πλευρά, ο Αρκεσίλαος και ο
Καρνεάδης επικέντρωσαν την φιλοσοφική τους προσπάθεια, ως επί το πλείστον, σε
µια «πολεµική» εναντίον των στωικών τους αντιπάλων, κυρίως του Ζήνωνα και του
Χρυσίππου37. Χρησιµοποιώντας, τόσο την στωική ορολογία, όσο και τις στωικές
θέσεις, στα επιχειρήµατά τους, προσπάθησαν να αντιτείνουν µια εναλλακτική
φιλοσοφική στάση, απέναντι στον κυρίαρχο δογµατισµό της εποχής τους. Από την
άλλη πάλι πλευρά, ο Αντίοχος θα αφοµοιώσει τα στοιχεία της στωικής διδασκαλίας,
µετατρέποντάς την, κατ’ αυτόν τον τρόπο, σε αναπόσπαστο κοµµάτι της δικής του
φιλοσοφίας.

36

Βλ. J. Dillon, (1996), 64-65.
Η σπουδαιότητα αυτή του φιλοσοφικού διαλόγου ανάµεσα στις δύο σχολές καταδεικνύεται σαφώς
και µέσα από το ακόλουθο ευφυολόγηµα του Καρνεάδη, το οποίο µας διασώζει ο ∆ιογένης
Λαέρτιος(4.62): «Χωρίς τον Χρύσιππο δεν θα υπήρχε ο Καρνεάδης». Θυµίζουµε βέβαια, ότι η
παραπάνω φράση δεν αποτελεί παρά παράφραση του εξίσου γνωστού ρητού «Χωρίς τον Χρύσιππο δεν
θα υπήρχε Στοά». Βλ.Long , (1987), 157.
37
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Οι Πηγές:
Αναφορές στον Πλάτωνα σε σχέση µε τη Νέα Ακαδηµία.
Πέρα όµως, από την παραπάνω, σύντοµη επισκόπηση της ιστορίας, αλλά και
της βασικής διδασκαλίας της Σκεπτικής Ακαδηµίας, θα άξιζε να αναζητήσουµε τις
αρχαίες εκείνες πηγές, στις οποίες έχουµε κάποια ρητή αναφορά στο όνοµα του
Πλάτωνα (και δευτερευόντως σ’ εκείνο του Σωκράτη) και οι οποίες, πιστεύουµε ότι
θα µπορούσαν, κατ’ επέκταση, να µας βοηθήσουν να φωτίσουµε περισσότερο την
σχέση αυτή του Αθηναίου στοχαστή µε την ελληνιστική Σκέψη.
Έτσι λοιπόν, στους Βίους Φιλοσόφων του ∆ιογένη Λαέρτιου, ο Αρκεσίλαος
παρουσιάζεται ως ο καινοτόµος εκείνος ιδρυτής της Μέσης Ακαδηµίας, ο οποίος
παρέλαβε την πνευµατική κληρονοµιά του Πλάτωνα και πρώτος επανέφερε στο
διανοητικό προσκήνιο της εποχής του την διαλεκτική µέθοδο του µεγάλου
φιλοσόφου, την οποία και έκανε εριστικότερη, µέσω των ερωταποκρίσεων.
Συγκεκριµένα αναφέρεται:
«ουτός εστιν ο της µέσης Ακαδηµείας κατάρξας , πρωτος επισχων τας
αποφάσεις δια τας εναντιότητας των λόγων· πρωτος δε και εις εκάτερον επεχείρησε, και
πρωτος τον λόγον εκίνησε τον υπο Πλάτωνος παραδεδοµένον και εποίησε δι’
ερωτήσεως και αποκρίσεως εριστικώτερον.»(4.28).
Σε ένα άλλο πάλι σηµείο του ίδιου έργου (Βίοι Φιλοσόφων, 4.32-3)
αναφέρεται επίσης, ότι ο Αρκεσίλαος φαίνεται να θαύµαζε τον Πλάτωνα και να είχε
αποκτήσει τα βιβλία του38, καθώς και ότι ο Αρίστων ο Χίος έλεγε για αυτόν :
«πρόσθε Πλάτων, όπιθεν Πύρρων, µέσσος ∆ιόδωρος». Εντούτοις στο σηµείο αυτό,
οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι, αν και στο ∆ιογένη Λαέρτιο ο Αρκεσίλαος
παρουσιάζεται σαφώς ως ο διάδοχος και ο συνεχιστής του Πλάτωνα, ωστόσο, στην
αντίστοιχη αναφορά στον Καρνεάδη - η οποία άλλωστε, χαρακτηρίζεται για την
συντοµία και για το, ως επί το πλείστον, ανεκδοτολογικό της περιεχόµενο- δεν
γίνεται καµία σχετική αναφορά, είτε στο όνοµα του Πλάτωνα ή έστω και σε εκείνο
του Σωκράτη.
38

Παραθέτουµε και το σχετικό απόσπασµα: «εώκει δη θαυµάζειν και τον Πλάτωνα και τα βιβλία
εκέκτητο αυτου».
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Από την άλλη πάλι πλευρά, στον Πλούταρχο, η όποια πνευµατική οφειλή, την
οποία φαίνεται να αναγνώριζε ο Αρκεσίλαος στο πρόσωπο του µεγάλου Αθηναίου
φιλοσόφου, αποδίδεται, εν τέλει, στην µετριοφροσύνη του ίδιου του Σκεπτικού,
καθώς και στην άρνησή του να θεαθεί από τους συγχρόνους του ως ένας καινοτόµος
στοχαστής, ο οποίος δεν όφειλε τίποτα στην φιλοσοφική παράδοση των
προγενεστέρων του:
« ο δ’ Αρκεσίλαος τοσουτον απέδει του καινοτοµίας τινα δόξαν αγαπαν και
υποποιεισθαί <τι> των παλαιων, ώστε εγκαλειν τους τότε σοφιστάς, ότι προστρίβεται
Σωκράτει και Πλάτωνι και Παρµενίδη και Ηρακλείτω τα περι της εποχης δόγµατα και
της ακαταληψίας ουδεν δεοµένοις, αλλ’ οιον αναγωγην και βεβαίωσιν αυτων εις
άνδρας ενδόξους ποιούµενος.»( Πλούταρχος, Πρός Κολώτην, II21f-II22a)
Ωστόσο, η σηµαντικότερη, ίσως, αρχαία µαρτυρία που έχουµε για τη
Σκεπτική Ακαδηµία µάς δίνεται από τον Κικέρωνα και κυρίως µέσα από το έργο του
Academica39. Υπενθυµίζουµε, για ακόµα µία φορά, το βασικό εκείνο απόσπασµα, στο
τέλος του πρώτου βιβλίου (Academica, I.46),

-το οποίο παραθέσαµε και στην

εισαγωγή µας- σύµφωνα µε το οποίο, για τον Λατίνο συγγραφέα, η Αρχαία και η
Νεότερη Ακαδηµία ταυτίζονταν. Αλλά και σε άλλα έργα του, όπως στο De Oratore ,
στο De Finibus, αλλά και στο De Natura Deorum40, ο Κικέρωνας δίνει ιδιαίτερη
έµφαση στην σύνδεση του Σωκράτη και του Πλάτωνα µε τον Αρκεσίλαο:
«Ο Αρκεσίλαος πρώτος άντλησε αυτό το συγκεκριµένο δόγµα, κυρίως από τα
διάφορα βιβλία του Πλάτωνα και από τους διάλογους του Σωκράτη ότι τίποτα δεν
µπορεί να κατανοηθεί µε βεβαιότητα είτε από τις αισθήσεις είτε από το µυαλό· και
39

Το Academica απαρτίζονταν αρχικά, από δύο βιβλία, τα οποία ονοµάζονταν Catulus και Lucullus
αντίστοιχα, µε βάση τους δύο βασικούς οµιλητές στο καθένα από αυτά. Ο ίδιος ο Κικέρωνας
αναφερόταν στην πραγµατεία του αυτή ως “Illam Ακαδηµικην σύνταξιν”. Όσον αφορά τώρα στο
περιεχόµενό του, το έργο ανήκει στο πεδίο της γνωσιολογίας. Έτσι, στο πρώτο βιβλίο, γίνεται λόγος
για τον Σκεπτικισµό του Καρνεάδη και τη θεωρία του της πιθανότητας, ενώ στο δεύτερο, ο
Λούκουλλος επιτίθεται στον Σκεπτικισµό (προκειµένου να υπερασπιστεί τις θέσεις του Αντιόχου, του
παλιού µαθητή του Φίλωνα), του οποίου την υπεράσπιση αναλαµβάνει ο ίδιος ο Κικέρωνας. Φυσικά,
αργότερα, ο Λατίνος συγγραφέας αναθεώρησε το σηµαντικότατο αυτό έργο του, το οποίο δεν παύει να
αποτελεί για µας πολύτιµη πηγή πληροφόρησης για την ιστορία του Ακαδηµεικού Σκεπτικισµού.
Βλ.Rackham, (1972), 399-401.
40
Στο De Natura Deorum γίνεται αναφορά στο όνοµα του Σωκράτη και συγκεκριµένα ο Κικέρωνας,
αιτιολογώντας την προσήλωσή του στην Σκεπτική φιλοσοφία, σχολιάζει (1. 11): «Αυτό, αφού
δηµιουργήθηκε από τον Σωκράτη , ξαναζωντάνευσε από τον Αρκεσίλαο και ενισχύθηκε από τον
Καρνεάδη, έχει ανθίσει µέχρι και τη δική µας εποχή». Το σχετικό απόσπασµά (2. 2) από το De Finibus,
παρατίθεται ολόκληρο στην ακόλουθη ενότητα.
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λέγεται ότι αυτός χρησιµοποίησε ένα εξαιρετικά ελκυστικό στυλ συζήτησης ,
απορρίπτοντας εντελώς τις νοητικές και αισθητικές κρίσεις, καθώς και ότι ξεκίνησε την
πρακτική - η οποία στην πραγµατικότητα είναι καθαρά Σωκρατική- να µην εκφράζει τις
δικές του απόψεις αλλά να επιχειρηµατολογεί ενάντια στις απόψεις που υποστηρίζονταν
από όλους τους άλλους». (De Oratore 3.67).
Τέλος στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να παραθέσουµε και την ακόλουθη,
αντίθετη και µάλλον παράδοξη, µαρτυρία του Σέξτου Εµπειρικού, σύµφωνα µε την
οποία η σχέση Πλατωνισµού και αρχαίου Σκεπτικισµού, λαµβάνει µια εντελώς
διαφορετική διάσταση. Ενώ, δηλαδή, σε όλα τα προηγούµενα αποσπάσµατα,
συναντήσαµε κάποια αναφορά- έµµεση ή άµεση- σε έναν Πλάτωνα Scepticus,
αντιθέτως στις Πυρρώνειες Υποτυπώσεις (I.232-4) γίνεται λόγος για έναν δογµατικό
Αρκεσίλαο, ο οποίος, κρυµµένος πίσω από το «ένδυµα» µιας απορητικής
διδασκαλίας, µετέφερε, στην πραγµατικότητα, τα γνήσια πλατωνικά δόγµατα στους
πιο µυηµένους από τους µαθητές του41. Παρόµοια µαρτυρία µ’ αυτήν του Σέξτου µας
διασώζεται και από τον ∆ικαιοκλή τον Κνίδιο (στο βιβλίο του ∆ιατριβές) και
παραδίδεται από τον Ευσέβιο (Νουµήνιος, Ευσέβιος, Ευαγγελική προπαρασκευή, ι
4.6. 4-6). Σύµφωνα δε µ’ αυτήν, ο Αρκεσίλαος προσποιούνταν, έτσι ώστε να µην
αποκαλύπτει καµία δογµατική άποψη, µόνο εξαιτίας του φόβου του για τους
Θεοδωριανούς και για τον Βίωνα42 και εποµένως χρησιµοποιούσε την εποχή καθαρά
ως ένα µέσο προστασίας απέναντι στην κριτική τους. Φυσικά, δεν µπορούµε να
γνωρίζουµε, κατά πόσο, οι συγκεκριµένες πηγές µπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες.
Ακόµα και αν δεχτούµε την πιθανότητα ύπαρξης µιας εσωτερικής διδασκαλίας µέσα
στους κόλπους της Σκεπτικής Ακαδηµίας, ωστόσο, δεν έχουµε λόγους να υποθέσουµε
ότι η συγκεκριµένη διδασκαλία αφορούσε στα θετικά πλατωνικά δόγµατα, ή και
ακόµα πιο συγκεκριµένα στην θεωρία των Ιδεών.
41

Παραθέτουµε και το σχετικό χωρίο: «(5) ει δε δει και τοις περι αυτου λεγοµένοις πιστεύειν, φασιν ότι
κατά µεν το πρόχειρον Πυρρώνειος εφαίνετο ειναι, κατα δε την αλήθειαν δογµατικος ην· και επει των
εταίρων απόπειραν ελάµβανε δια της απορητικης, ει ευφυως έχουσι προς την ανάληψιν των Πλατωνικων
δογµάτων, δόξαι αυτον απορητικον ειναι, τοις µέντοι γε ευφυέσι των εταίρων τα Πλάτωνος
παρεγχειρειν.» Μετάφραση αποσπάσµατος: «Αν πρέπει κανείς να δίνει πίστη στα όσα λέγονται γι’
αυτόν, λένε ότι µε την πρώτη µατιά, φαινόταν να είναι Πυρρώνειος, στην πραγµατικότητα όµως ήταν
δογµατικός. Επίσης, επειδή εφάρµοζε στους συντρόφους του την απορητική µέθοδο για να ελέγξει αν
έχουν από την φύση τους το χάρισµα να δεχτούν τα πλατωνικά δόγµατα, έδωσε (λένε) την εντύπωση
ότι είναι απορητικός, ωστόσο µεταβίβαζε στους συντρόφους που ήταν από την φύση τους
προικισµένοι τα δόγµατα του Πλάτωνα»
42
Ο Βίων αναφέρεται ως σοφιστής, ο οποίος µαθήτευσε στον Θεόδωρο, στοχαστή που κήρυττε την
αθεΐα. Βλ. ∆ιογένης Λαέρτιος, Βίοι Φιλοσόφων, 4. 46-58.
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Σηµειώνουµε άλλωστε, ότι η πλειοψηφία των σύγχρονων µελετητών
τοποθετείται αρνητικά απέναντι στην ιδέα ενός δογµατικού Αρκεσίλαου. Ο B.
Besnier, για παράδειγµα, στο άρθρο του “ La Nouvelle Académie, selon le point de
vue de Philon de Larisse”, αναφέρεται στο συγκεκριµένο ζήτηµα και ειδικότερα στην
σχετική µαρτυρία του Άγιου Αυγουστίνου, η οποία µας δίνεται στο τέλος του τρίτου
βιβλίου του Contra Academicos (III, 37-43) και επαναλαµβάνεται αργότερα στην
επιστολή του υπ’ αριθµόν 118 προς τον ∆ιόσκουρο. Συγκεκριµένα, ο Αυγουστίνος,
βασιζόµενος ταυτόχρονα στην ενθουσιώδη, αλλά µάλλον περιορισµένη γνώση του,
ορισµένων έργων του Πλωτίνου και του Πορφυρίου, φαντάζεται ότι η όποια
«εσωτερική» διδασκαλία απηύθυναν ο Αρκεσίλαος και οι διάδοχοί του σ’ ένα
περιορισµένο κοινό, δεν ήταν άλλη παρά το πλατωνικό δόγµα της διάκρισης ανάµεσα
στις νοητές ιδέες και στον αισθητό κόσµο. Όπως πάντως αποδεικνύει ο Besnier , τα
παραπάνω δεν συνιστούν παρά µια προσωπική υπόθεση του Άγιου Αυγουστίνου και
µάλιστα µια υπόθεση η οποία δεν στηρίζεται πάνω σε κάποια σαφή µαρτυρία43.
Ο J. Glucker πάλι, αποδίδει την γένεση, αλλά και την διάδοση της
συγκεκριµένης παράδοσης, είτε – από ψυχολογικής απόψεως- στην αδυναµία
ορισµένων αρχαίων στοχαστών ν’ αποδεχτούν την ιδέα ενός αµιγώς Σκεπτικού
φιλοσόφου, είτε πράγµατι, στην ύπαρξη µιας τέτοιας εσωτερικής διδασκαλίας.
Συγκεκριµένα, ο Glucker µάς παραπέµπει σε δύο σχετικά αποσπάσµατα από τον
Νουµήνιο (Ευαγγελική προπαρασκευή, XIV, 8, 12 και 14), τα οποία αφορούν στον
Καρνεάδη. Ωστόσο, υπογραµµίζει µε έµφαση ότι ακόµα κι’ αν δεχτούµε την δεύτερη
αυτή υπόθεση, η σχετική διδασκαλία θα αφορούσε µάλλον στην «αποκάλυψη » των
probabilia του Καρνεάδη και όχι κάποιων άλλων καθαρά δογµατικών πλατωνικών
θέσεων44.
Κλείνοντας την ενότητα αυτή, τονίζουµε ότι όλες οι παραπάνω µαρτυρίες, αν
και βέβαια σχετικά περιορισµένες σε αριθµό, αποδεικνύονται, αναµφίβολα, απόλυτα
επαρκείς, προκειµένου να καταδείξουν την βεβαιότητα, µε την οποία οι αρχαίοι
συγγραφείς συσχέτιζαν το πλατωνικό φιλοσοφικό σύστηµα µε την µεταγενέστερη
Σκέψη των ελληνιστικών χρόνων. Πράγµατι, µε εξαίρεση, ίσως, µόνο τις µαρτυρίες
43

Βλ. B. Besnier στο Scepticisme et Exégèse, (1993), 86-96.
Βλ. J. Glucker, (1978), 296-306. Αναφέρουµε τέλος, και την αντίθετη άποψη του Gigon, σύµφωνα
µε την οποία, ο Αρκεσίλαος χρησιµοποιούσε τις σκεπτικές του µεθόδους απλά ως ένα µέσο
προκειµένου ν’ αντικρούσει τις δογµατικές στωικές θέσεις, ενώ, στην πραγµατικότητα, η ελληνιστική
Σκέψη ουδέποτε απέρριψε τα θετικά Πλατωνικά δόγµατα..
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του Σέξτου του Εµπειρικού και του ∆ικαιοκλή, όλα τα υπόλοιπα χωρία, κάνουν λόγο,
σε µεγαλύτερο ή σε µικρότερο βαθµό, για µια φιλοσοφική µέθοδο, η οποία, µε
αφετηρία τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα, διατηρήθηκε και υποστηρίχθηκε- πάντα
µέσα στους κόλπους της Ακαδηµίας-, από τον Αρκεσίλαο έως τον Καρνεάδη. Και αν
στην πλειοψηφία των σχετικών αποσπασµάτων, γίνεται αναφορά µόνο στο όνοµα του
Αρκεσίλαου, αυτό δεν συνεπάγεται, σε καµία περίπτωση, ότι η Πλατωνική επίδραση
δεν διαδραµάτισε εξίσου σηµαντικό ρόλο και για την διαµόρφωση της φιλοσοφικής
«persona» και των διαδόχων του πρώτου αυτού ιδρυτή της Νεότερης φάσης της
Ακαδηµίας .
Βέβαια, στο σηµείο αυτό, οφείλουµε να σηµειώσουµε ότι η περίπτωση του
Καρνεάδη παρουσιάζει ορισµένες ιδιαίτερες δυσκολίες. Πράγµατι, κάθε προσπάθειά
µας να εντοπίσουµε κάποια αρχαία πηγή, η οποία να περιγράφει ρητά τον Καρνεάδη
ως διάδοχο ή έστω ως µελετητή του Πλάτωνα, αποδεικνύεται µάταιη. Αντιθέτως, οι
µόνες σχετικές µαρτυρίες που µας διασώζονται, θα µπορούσαν, ίσως, να µας
οδηγήσουν στο συµπέρασµα ότι ο Ακαδηµεικός, διακρινόταν για µια θεώρηση του
Πλάτωνα εντελώς διαφορετική σε σχέση µε εκείνη του Αρκεσίλαου. Συγκεκριµένα,
όταν ο Σέξτος (Προς Μαθηµατικούς, VII, 159) αναφέρει ότι ο Καρνεάδης
αµφισβήτησε το κριτήριο, όχι µόνο των Στωικών, αλλά και όλων των προγενεστέρων
του, σίγουρα δεν έχουµε λόγους να υποθέσουµε ότι από την δήλωση του αυτή
εξαιρούνταν ο Πλάτωνας. Αλλά και στο απόσπασµα- το οποίο παραθέτουµε σε
επόµενη ενότητα- σε σχέση µε την δεύτερη οµιλία του φιλοσόφου στην Ρώµη,
δηλώνεται σαφώς: «ut Aristotelem refelleret ac Platonem, iustitiae patronos» ( Με
σκοπό ν’ αντικρούσει τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, τους υποστηρικτές της
δικαιοσύνης. Lactantius, Divine institutes, 5. 14. 3-5).
Πώς θα πρέπει λοιπόν, να ερµηνευθούν τα παραπάνω αποσπάσµατα; Όχι
πάντως, ως µια επιβεβαίωση ότι, κατά την ηγεσία του Καρνεάδη, η Νεότερη
Ακαδηµία εγκαταλείπει πλέον την ιδέα ενός Πλάτωνα Scepticus. Αντιθέτως σύµφωνα
και µε τον John Glucker, έχουµε κάθε λόγο να πιστέψουµε ότι η µελέτη των
πλατωνικών διαλόγων και, το σηµαντικότερο, η σκεπτική τους προσέγγιση,
υιοθετήθηκε και διατηρήθηκε και από τον σηµαντικότερο, ίσως, αυτόν εκπρόσωπο
του Ακαδηµεικού Σκεπτικισµού45.
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Βλ. J.Glucker, (1978), 49-52.
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Μεθοδολογία.
Σωκρατική διαλεκτική-Οι πρώιµοι διάλογοι.
Μετά την επισκόπηση των πηγών, οι οποίες συνδέουν τον Πλάτωνα µε το
κίνηµα του Ακαδηµεικού Σκεπτικισµού, κρίνεται αναγκαίο, στο σηµείο αυτό, να
περάσουµε σε µια διερεύνηση των πρώιµων σωκρατικών διάλογων σε σχέση µε την
µεθοδολογία του Αρκεσίλαου και του Καρνεάδη. Όπως πάντως παρατηρεί
χαρακτηριστικά ο Leo Groarke στο έργο του Greek Scepticism. Anti – realist Τrends
in Ancient Though, οι σκεπτικιστικές τάσεις του Σωκράτη και κατ’ επέκταση του
Πλάτωνα, έχουν υποτιµηθεί, συχνά σε υπερβολικό βαθµό46. Παρ’ όλα αυτά, η
σωκρατική διαλεκτική, µε την συστηµατική χρήση της απορίας και του ελέγχου, ως
µέσων προκειµένου να αναδειχτεί η άγνοια και η αστάθεια των γνώσεών µας, δεν
µπορεί παρά να µας θυµίσει αντίστοιχες πρακτικές της Σκεπτικής Ακαδηµίας.
Ιδιαίτερα βοηθητικό αποδεικνύεται το ακόλουθο απόσπασµα από τον Κικέρωνα,
όπου αναλύεται η σωκρατική µέθοδος :
«Μέσω της διεξοδικής έρευνας και των ερωτήσεων, συνήθιζε (ο Πλάτωνας) να
φέρνει στην επιφάνεια τις απόψεις αυτών µε τους οποίους συνδιαλεγόταν, προκειµένου
να δηλώσει την δική του θέση ως απόκριση στις δικές τους απαντήσεις. Αυτή η
πρακτική δεν συνεχίστηκε από τους διαδόχους του· αλλά ο Αρκεσίλαος την αναβίωσε
και συνιστούσε ότι όσοι ήθελαν να τον ακούσουν, δεν θα έπρεπε να θέτουν στον ίδιο
ερωτήσεις, αλλά να δηλώνουν τις δικές τους απόψεις. Όταν το έκαναν αυτό, εκείνος
επιχειρηµατολογούσε εναντίον τους. Αλλά, οι συνοµιλητές του, στο βαθµό βέβαια που
µπορούσαν, υπερασπίζονταν τις δικές τους απόψεις.»(Cicero, De Fin.2.2).
Όπως προκύπτει και από το παραπάνω απόσπασµα, στoυς πρώιµους
πλατωνικούς

διάλογους,

στους

οποίους

και

πρωταγωνιστεί,

ο

Σωκράτης

παρουσιάζεται να βρίσκεται σε µια διαδικασία διαρκούς αναζήτησης της γνώσης.
Έτσι, στην αρχή κάθε διαλόγου, τίθεται ένα βασικό ερώτηµα, σε σχέση µε τον
προσδιορισµό κάποιας, κατά κανόνα, ηθικής έννοιας, στο οποίο και καλείται να
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απαντήσει ένας από τους συνοµιλητές του47. Ως επί το πλείστον δε, το πρωταρχικό
αυτό ερώτηµα λαµβάνει τη µορφή «Τι είναι το χ ;». Στην συνέχεια της τυποποιηµένης
αυτής πορείας κάθε διαλόγου, ακολουθεί η διαδικασία του ελέγχου, κατά την οποία ο
Σωκράτης ανασκευάζει τις απόψεις του συνοµιλητή του, εκµαιεύοντας τις αντιφάσεις
των θέσεών του ή και ακόµα συχνά οδηγώντας τον στην παραδοχή απόψεων, τις
οποίες αρχικά είχε απορρίψει. Ο διάλογος συνήθως, κλείνει χωρίς να µας δίνεται
κάποιος θετικός ηθικός ορισµός ή εν τέλει κάποια ουσιαστική απάντηση στο αρχικό
µας ερώτηµα48.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα της πλατωνικής αυτής διαλεκτικής συνιστά ο
Ευθύφρων, όπου συζητάται το πρόβληµα της ευσέβειας, µε αφορµή την απόφαση του
Αθηναίου µάντη να οδηγήσει στο δικαστήριο τον ίδιο του τον πατέρα. Συγκεκριµένα,
στο έργο αυτό οι απόψεις του Ευθύφρωνος ανασκευάζονται σε τέτοιο βαθµό από τον
Σωκράτη, ώστε αυτός να διαµαρτύρεται χαρακτηριστικά ότι οι απόψεις του κινούνται
σε ένα κύκλο, αρνούµενες να µείνουν σταθερές («Αλλ’, ω Σώκρατες, ουκ έχω έγωγε
όπως σοι είπω ό νοω. περιέρχεται γαρ πως ηµιν αει ό αν προθώµεθα, και ουκ εθέλει
µένειν όπου αν ιδρυσώµεθα αυτό.» (11b 5-7)), ενώ στο τέλος του διαλόγου, ο
αναγνώστης παραµένει σε µια κατάσταση αβεβαιότητας, καθώς και πάλι δεν µας
παρέχεται κανένας άλλος εναλλακτικός ορισµός της ευσέβειας από τον ίδιο τον
φιλόσοφο49.
Πέρα όµως από το αβέβαιο τέλος, ιδιαίτερη εντύπωση µας προξενεί και η
απίστευτη ευκολία- αν όχι επιπολαιότητα- µε την οποία ο Πλάτωνας ανασκευάζει ή
και απορρίπτει, σε ορισµένες περιπτώσεις, τις απόψεις των συνοµιλητών του, σε
47

Η πρακτική αυτή του Σωκράτη µας παραπέµπει στην χρήση του ad hominem επιχειρήµατος,
σύµφωνα µε το οποίο ο συλλογισµός ξεκινάει πάντα από της απόψεις του συνοµιλητή µας και όχι τις
δικές µας. Ωστόσο, οφείλουµε εδώ να σηµειώσουµε, ότι, κατά την Julia Annas, το είδος αυτό της
µεθοδολογίας δεν συνιστά τον κανόνα για όλους τους πρώιµους πλατωνικούς διάλογους. Βλ.Annas
στο The Socratic Movement, (1994), 315-320.
48
Βλ.Groarke, (1990), 66-67.
49
Χαρακτηριστικά, στο τέλος του έργου, ο Σωκράτης αναφέρει : «Οια ποιεις, ω εταιρε· απ’ ελπίδος µε
καταβαλων µεγάλης απέρχει, ήν ειχον, ως παρα σου µαθων τα τε όσια και µη και της προς Μέλητον
γραφης απαλλάξοµαι, ενδειξάµενος εκείνω ότι σοφος ήδη παρ’ Ευθύφρονος τα θεια γέγονα και ότι
ουκέτι υπ’ αγνοίας αυτοσχεδιάζω ουδε καινοτοµω περι αυτά, και δη και τον άλλον βίον ότι άµεινον
βιωσοίµην.». (Αχ, τι είναι αυτό που κάνεις φίλε µου; Φεύγεις και µου σβήνεις την µεγάλη ελπίδα που είχα
ότι θα µάθαινα από εσένα τι είναι όσιο και τι δεν είναι και ότι θα ξέµπλεκα από την καταγγελία του
Μελήτου, αφού θα του έδειχνα ξεκάθαρα πως χάρη στον Ευθύφρονα έχω γίνει σοφός στα ζητήµατα της
θρησκείας και ότι η άγνοια δεν µε παρασύρει πια σε αυτοσχεδιασµούς και καινοτοµίες- πάνω απ’ όλα
όµως, µου σβήνεις την ελπίδα ότι θα ζούσα, την υπόλοιπη ζωή µου πιο σωστά.)
Αλλά και σε άλλους πλατωνικούς διάλογους, όπως ο Λύσης- ο οποίος τυπικά εντάσσεται στην
δεύτερη- µεταβατική περίοδο του έργου του φιλοσόφου-, διατηρείται το ίδιο απορητικό ύφος :
«Έχουµε γίνει καταγέλαστοι, εσείς οι δύο και εγώ, γέρος άνθρωπος. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, καθώς
φεύγουν, θα λένε ότι θεωρούµε τους εαυτούς µας- γιατί θεωρώ και τον εαυτό µου έναν από εσάς- φίλους,
αλλά δεν έχουµε καταφέρει ως τώρα να βρούµε τι είναι φίλος.»
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κάποιους από τους πρώιµους αυτούς διάλογους. Στο Χαρµίδη, για παράδειγµα, ο
Σωκράτης απορρίπτει τους αρχικούς, καθ’ όλα έλλογους, ορισµούς της σωφροσύνης,
οι οποίοι µας δίνονται από τον νεαρό Αθηναίο, χρησιµοποιώντας µια σειρά από
επιχειρήµατα, τα οποία αδυνατούν να µας πείσουν. Έτσι, η «πολεµική» διάθεση του
Πλάτωνα προβάλλει ιδιαίτερα έντονη, όταν ο Σωκράτης, απορρίπτει αρχικά τον
πρώτο ορισµό του Χαρµίδη, ερµηνεύοντας την ησυχιότητα ως βραδύτητα, ενώ στην
συνεχεία, αρνείται εξίσου σθεναρά την οποιαδήποτε ταύτιση της σωφροσύνης µε το
αίσθηµα της αιδούς. Εντούτοις, η εντύπωση αυτή του αναγνώστη ότι, δηλαδή, η
συζήτηση διεξάγεται κάτω από όρους που µας παραπέµπουν σαφώς στην σκεπτική
διαλεκτική µέθοδο, γίνεται ακόµα πιο έντονη, όταν ο Πλάτων αρνείται να δεχτεί και
τον τρίτο ορισµό του Χαρµίδη, συµφώνα µε τον οποίο η σωφροσύνη ταυτίζεται µε
«το τα εαυτου πράττειν».(Χαρµίδης, I 61b). Θυµίζουµε ωστόσο, ότι η παραπάνω
φράση συναντάται αργότερα και στην Πολιτεία, και συγκεκριµένα στον πλατωνικό
ορισµό της δικαιοσύνης, ο οποίος δίνεται στο έργο αυτό. Κατανοούµε, εποµένως, πως
θα ήταν δυνατόν να δικαιολογηθεί, στο σηµείο αυτό, µια σκεπτικιστική ανάγνωση
του πλατωνικού Χαρµίδη.
Ανάλογα βέβαια παραδείγµατα µε το παραπάνω, είναι δυνατόν να
εντοπίσουµε και σε πολλούς άλλους από τους πρώιµους πλατωνικούς διάλογους.
Έτσι, στον Λάχη απορρίπτεται η καθ’ όλα έλλογη απάντηση του έµπειρου στρατηγού
Νικία ότι την ανδρείαν επιστήµην δεινων τε και θαρραλέων είναι (195A), ενώ στον
Ευθύφρωνα καταρρίπτονται διαδοχικά οι ορισµοί του οµώνυµου συνοµιλητή του
Σωκράτη, ότι, πρώτον η ευσέβεια είναι «η υπηρεσία στους θεούς» (12E-13C) και
δεύτερον «η επιστήµη του να δίνεις και να παίρνεις από αυτούς»(14 D). Ακραία δε
περίπτωση του ίδιου µοτίβου των νεανικών αυτών διάλογων συνιστά αναµφίβολα, ο
Ιππίας ελάσσων50, έργο στο οποίο ο Σωκράτης εµφανίζεται να οδηγεί τον συνοµιλητή
του, τον οµώνυµο σοφιστή, στο καταφανώς λανθασµένο συµπέρασµα ότι ο αγαθός
άνθρωπος είναι αυτός που κάνει κακό µε τη θέλησή του (376b). Αντιλαµβανόµαστε
ότι θα ήταν µάλλον απίθανο ο Σωκράτης ν’ αποδεχόταν, όντως, µια τέτοια άποψη ως
ορθή, όπως και ο ίδιος άλλωστε παραδέχεται στο τέλος του διαλόγου. Ωστόσο, η
µόνη εξήγηση, την οποία περιορίζεται να µας δώσει για την παράδοξη αυτή
κατάληξη του διαλόγου, είναι απλώς πως το ίδιο το επιχείρηµα τους οδήγησε σ’
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Σηµειώνουµε πάντως ότι η γνησιότητα του συγκεκριµένου διαλόγου αµφισβητείται.
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αυτήν51. Κατανοούµε εποµένως, πως, η ιδιαίτερη αυτή δριµύτητα, µε την οποία ο
Σωκράτης «επιτίθεται», στους διάλογους αυτούς, στους εκάστοτε συνοµιλητές του,
θα µπορούσε να υπερτονιστεί από κάποιον µε σκεπτικές τάσεις, έτσι ώστε να δοθεί
ένα σκεπτικό προφίλ του Αθηναίου διανοητή, αγνοώντας, τις, κατά πάσα πιθανότητα,
παιδαγωγικές προθέσεις του αυστηρού του ελέγχου.

Κατ’ αναλογία πάλι προς την παραπάνω σωκρατική διαλεκτική και σύµφωνα
πάντα µε την προαναφερθείσα µαρτυρία του Κικέρωνα (De Fin ,2.2), ο Αρκεσίλαος
συνήθιζε και αυτός, µε τη σειρά του, να επιχειρηµατολογεί µε ρητορική δεινότητα
ενάντια στις θέσεις των εκάστοτε συνοµιλητών του, προκειµένου αφενός να
καταδείξει την ανθρώπινη άγνοια (αλλά και ταυτόχρονα την ακαταληπτότητα των
αισθητικών και των νοητικών µας παραστάσεων) και αφετέρου να αποδείξει την
ορθότητα της σκεπτικής πρακτικής, συµφώνα µε την οποία ο σοφός θα πρέπει να
επέχει από το να δώσει την συγκατάθεσή του σε οποιαδήποτε δογµατική θέση.
Σύµφωνα δε µε τον Α. Α. Long, η φιλοσοφική µέθοδος του Αρκεσίλαου δεν είναι
άλλη από «τη σωκρατική τεχνική εκσυγχρονισµένη, έτσι ώστε να λαµβάνει υπόψη
της την κατάσταση της φιλοσοφίας τον 3ο αιώνα π.Χ.52»
Από την άλλη πάλι πλευρά, ο Καρνεάδης, ο σηµαντικότερος ηγέτης της Νέας
Ακαδηµίας, αν και κατέφευγε συχνά και ο ίδιος στην χρήση του επιχειρήµατος pro
και contra , ωστόσο, σε αντιδιαστολή προς τον Αρκεσίλαο, δεν φαίνεται να
χρειαζόταν την συνδροµή κάποιου συνοµιλητή, αλλά ήταν σε θέση να
επιχειρηµατολογήσει ο ίδιος υπέρ και κατά της ίδιας θέσης. Χαρακτηριστικά
αναφέρουµε, τις αγορεύσεις του - ρητορικές ή µη- υπέρ και κατά της έννοιας της
δικαιοσύνης, κατά την παραµονή του ως πρεσβευτή στην Ρώµη:
«Όταν αυτός (ο Καρνεάδης) στάλθηκε από την Αθήνα σαν πρεσβευτής στη
Ρώµη, πραγµατεύτηκε την δικαιοσύνη, σε µια µακρά οµιλία του µπροστά στον Γάλβα
και στον Κάτωνα τοω Τιµητή, τους σηµαντικότερους ρήτορες της εποχής. Την επόµενη
µέρα, ανέτρεψε την ίδια του την οµιλία, µε µία οµιλία υπέρ της αντίθετης πλευράς και
υπονόµευσε την δικαιοσύνη, την οποία είχε επαινέσει την προηγούµενη ήµερα, όχι µε
51

Και για άλλα σχετικά παραδείγµατα βλέπε Rudebusch στο Plato. Critical Assessments, 351. Ο G
Rudebusch πάντως, υποστηρίζει ότι οι νεανικοί αυτοί απορητικοί διάλογοι γράφτηκαν από τον
Πλάτωνα µε τον παιδαγωγικό στόχο να βοηθήσει τους συνοµιλητές τους να κατανοήσουν καλύτερα
την ίδια την θέση την οποία προέβαλλαν.
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Long, (1987), 150.
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την σοβαρότητα ενός φιλοσόφου, του οποίου οι απόψεις θα πρέπει να είναι σίγουρες
και σταθερές, αλλά υπό την µορφή µιας ρητορικής άσκησης, κατά την οποία το
επιχείρηµα δίνεται υπέρ και κατά…Με σκοπό να αντικρούσει τον Αριστοτέλη και τον
Πλάτωνα, υποστηρικτές της δικαιοσύνης, ο Καρνεάδης, στην πρώτη του οµιλία,
συγκέντρωσε όλα τα επιχειρήµατα υπέρ της δικαιοσύνης έτσι ώστε να µπορέσει να τα
ανατρέψει, όπως και έκανε… όχι επειδή πίστευε ότι θα έπρεπε να υποτιµήσουµε την
δικαιοσύνη, αλλά προκειµένου να δείξει ότι οι υποστηριχτές της δεν είχαν κανένα
σίγουρο ή ισχυρό επιχείρηµα, σε σχέση µε την έννοια αυτή.» (Lactantius, Divine
institutes. 5.14.3-5 και Epitome.50.8)
Όπως παρατηρούν εύστοχα και οι Α. Α. Long και D. N. Sedley, η διαφορά
αυτή, την οποία µπορούµε να διακρίνουµε ανάµεσα στους δύο αυτούς
σηµαντικότατους εκπροσώπους του Ακαδηµεικού Σκεπτικισµού, είναι δυνατόν να
αποδοθεί στο γεγονός ότι ο Καρνεάδης πιθανόν να ακολουθούσε το πρότυπο
διαλόγων, όπως ο Μένων και ο Θεαίτητος, στους οποίους ο Σωκράτης παρουσιάζεται
αρχικά να υπερασπίζεται και εν συνεχεία ο ίδιος να καταρρίπτει την συγκεκριµένη
θέση53.
Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι δεν θα µας ήταν δυνατόν να παραγνωρίσουµε
τις σηµαντικές αυτές οµοιότητες, οι οποίες παρουσιάζονται ανάµεσα στην µέθοδο
του Αρκεσίλαου και του Καρνεάδη και σ’ εκείνη του Πλάτωνα των πρώιµων
διαλόγων. Οι νεανικοί άλλωστε, αυτοί διάλογοι θα πρέπει να συνιστούσαν και την
βάση, πάνω στην οποία, οι Νεότεροι Ακαδηµεικοί πιθανότατα στήριζαν, ως επί τω
πλείστον, την όποια πνευµατική τους συγγένεια µε τον µεγάλο Αθηναίο φιλόσοφο.
Αν και όπως είδαµε, ο ∆ιογένης Λαέρτιος αναφέρει ρητά ότι ο Αρκεσίλαος είχε τα
βιβλία του Πλάτωνα, ωστόσο, δεν µας προσδιορίζει ποιά ακριβώς, ενώ όλες οι
σχετικές µαρτυρίες που διαθέτουµε µας παραπέµπουν εµµέσως σε µια πιο
συστηµατική µελέτη των σωκρατικών διαλόγων µέσα στους κόλπους της Σκέψης. Η
διαλεκτική πάντως δύναµη του πλατωνικού Σωκράτη, η κριτική διάθεση προσέγγισης
των συνοµιλητών του, ο αυστηρός έλεγχος των υποστηριζόµενων απόψεων και εν
συνεχεία η συχνά απρόσµενη ανασκευή τους, επιπλέον, η σθεναρή του άρνηση να
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Βλ.Long and Sedley, Volume 1, (1987), 448. Σε σχέση µε το ίδιο ζήτηµα, οι µελετητές σχολιάζουν
επίσης, ότι η µέθοδος του Καρνεάδη υπερτερεί εκείνης του Αρκεσίλαου, καθώς θεωρείται ικανή να
µας οδηγήσει ευκολότερα στην εποχή, χωρίς ταυτόχρονα να µας δηµιουργήσει την υπόνοια ότι ο
φιλόσοφος, κατά βάθος, υποστηρίζει την µια από τις δύο αντιτιθέµενες απόψεις.
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µας δώσει απόλυτους και κυρίως δογµατικούς ορισµούς, η πολεµική απέναντι στην εν
αγνοία άγνοια των συµπολιτών του και φυσικά η ακούραστη προσπάθεια για την
αποφυγή του λάθους, όλα αυτά δεν συνιστούν παρά κοινά σηµεία αναφοράς,
αδιαµφισβήτητους, συνδετικούς κρίκους ανάµεσα στους εκπροσώπους της Νεότερης
Ακαδηµίας και στην σωκρατική- πλατωνική παράδοση.
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Οι Σοφιστές.
Στο σηµείο βέβαια αυτό κρίνεται σκόπιµο να τονίσουµε, ότι η µεθοδολογία
αυτή των Ακαδηµεικών, την οποία αναλύσαµε στην προηγούµενη ενότητα, δεν
συνδέεται µόνο µε τον σωκρατικό διάλογο, αλλά, ταυτόχρονα µας παραπέµπει σαφώς
και στο Σοφιστικό κίνηµα. ∆εν θα πρέπει άλλωστε να ξεχνάµε ότι η σωκρατική
φιλοσοφική και παιδαγωγική προβληµατική αναπτύχθηκε µέσα στο πλαίσιο του ίδιου
κοινωνικό-πολιτικού περιβάλλοντος, µέσα στο οποίο πραγµατοποιήθηκε και το
σοφιστικό πείραµα54.
Αν και θα ήταν λάθος να αναφερόµασταν στους Σοφιστές ως τα µέλη ενός
αυστηρά συγκροτηµένου και οµοιογενούς φιλοσοφικού κινήµατος, ωστόσο δεν
υπάρχει αµφιβολία ότι η σοφιστική σκέψη και επιχειρηµατολογία, ήταν εκείνη η
οποία ευνόησε την καλλιέργεια της αντιθέσεως, ενώ ταυτόχρονα προετοίµασε το
έδαφος για την εµφάνιση του «συστηµατικού» πλέον Σκεπτικισµού των
Ελληνιστικών χρόνων. Με άλλα λόγια, δεν θα ήταν λάθος αν χαρακτηρίζαµε τους
Σοφιστές, κυριολεκτικά, ως τους προδρόµους των µεταγενέστερων Ακαδηµαϊκών55.
Το πιο αντιπροσωπευτικό ίσως, δείγµα σοφιστικής επιχειρηµατολογίας,
συνιστά το έργο ∆ισσοί Λόγοι, µια ανώνυµη πραγµατεία, προσαρτηµένη στα
συγγράµµατα του Σέξτου Εµπειρικού56. Πράγµατι, πρόκειται για µια «περίτεχνη
παρουσίαση αντιθέσεων»57.Ιδιαίτερο δε ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τµήµατα
εκείνα, τα οποία πραγµατεύονται διάφορες αξιακές κρίσεις. Έτσι, το πρώτο µέρος της
πραγµατείας είναι αφιερωµένο σε µία υπεράσπιση της θέσης ότι το καλό και το κακό
είναι το ίδιο, ενώ, στη συνέχεια, το επιχείρηµα µεταστρέφεται υπέρ της ακριβώς
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Τόσο ο Σωκράτης, όσο και οι Σοφιστές κλήθηκαν να αντιµετωπίσουν τα ίδια ζητήµατα, κατά
κανόνα πολιτικής ή ηθικό- πρακτικής υφής, ενώ ταυτόχρονα απευθύνονταν στο ίδιο κοινό, στους
νεαρούς, δηλαδή, Αθηναίους ευγενείς, οι οποίοι αναζητούσαν µια ανώτερη µόρφωση. Αναφέρεται
µάλιστα, ότι ο Σωκράτης ήταν φίλος µε τους σπουδαιότερους Σοφιστές. Βλ.Vegetti (2001), 139-141.
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Βλ. Groarke,(1990),49-52 και 57-64.
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Αν και ορισµένοι µελετητές αποδίδουν την πραγµατεία σε κάποιον από τους οπαδούς του
Πρωταγόρα, ωστόσο ο Groarke απορρίπτει την άποψη αυτή : 49-50. Σύµφωνα πάλι µε τον Guthrie, το
έργο πρόκειται, είτε για µαθητικές σηµειώσεις, από τα µαθήµατα κάποιου δασκάλου, ο οποίος
ακολουθούσε τις µεθόδους του Πρωταγόρα, είτε για κάποιου είδους διδακτικού εγχειριδίου. Το ίδιο το
σύγγραµµα, προφανώς ατελές, δεν έφερε καµία ένδειξη ούτε ως προς τον συγγραφέα ούτε ως προς
τον τίτλο του. Ο Στέφανος το ονόµασε ∆ιαλέξεις, ενώ, έως σήµερα είναι γνωστό µε τον τίτλο ∆ισσοί
Λόγοι, λόγω των δύο αυτών λέξεων, που επαναλαµβάνονται στην φράση « ∆ύο επιχειρήµατα
υποστηρίζονται σχετικά µε…», στην αρχή αρκετών από τα κεφάλαιά του. Βλ.Guthrie ,(1989), 381-2.
57
Groarke, (1990), 50.
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αντίθετης άποψης. Σε ένα άλλο πάλι τµήµα των ∆ισσων Λόγων, ο συγγραφέας
συζητάει τους όρους «ευπρεπής» και «επονείδιστος», δίνοντας έµφαση στην
σχετικότητα των εννοιών αυτών και κατ’ επέκταση στην αδυναµία µας να τους
ορίσουµε µε ακρίβεια. Αυτό που για κάποιους λαούς χαρακτηρίζεται ως θεµιτό, για
κάποιους άλλους απορρίπτεται ως απρεπές και ανάρµοστο (13-14).
Εκτός από τα παραπάνω όµως, το έργο αποκτάει ιδιαίτερη αξία και ως µια
παράλληλη µαρτυρία, για την αυθεντικότητα των απόψεων του Πρωταγόρα, όπως
αυτές παρουσιάζονται από τον Πλάτωνα, στον οµώνυµο διάλογο. Μελετώντας το
έκτο κεφάλαιο των ∆ισσων λόγων -το οποίο τιτλοφορείται «Σχετικά µε την σοφία και
την αρετή, αν µπορεί να διδαχτεί»- παρατηρούµε ότι πολλές από τις απαντήσεις που
δίνει ο συγγραφέας του έργου, ταυτίζονται µε τις αντίστοιχες, τις οποίες αποδίδει ο
ίδιος ο Πλάτωνας στον µεγάλο Σοφιστή. Αποδεχόµενοι εποµένως την υπόθεση ότι οι
∆ισσοι Λόγοι γράφτηκαν πριν από τον Πρωταγόρα, δεν µπορούµε παρά να
οδηγηθούµε στο εύλογο συµπέρασµα, ότι και τα δύο έργα στηρίζονται σε κάποιο
κοινό, ιδιαίτερα γνωστό υλικό, από σύγχρονες και προγενέστερες φιλοσοφικές
συζητήσεις58.
Αναµφίβολα, η σοφιστική αυτή εριστική συνδέεται άµεσα µε τους σκεπτικούς
τρόπους του επιχειρήµατος, σε τέτοιο βαθµό µάλιστα ώστε ο Maccol, να παρατηρεί
σε σχέση µε την προαναφερθείσα µαρτυρία για τον Καρνεάδη και τις διαλέξεις του
στη Ρώµη: « µοιάζει περισσότερο µε µια σελίδα από την ζωή του Γοργία τον πέµπτο
αιώνα π.Χ., πάρα µε µια από τη ζωή του Καρνεάδη τον δεύτερο.»( The Greek
Sceptics, 41).
Σίγουρα πάντως η προσπάθειά µας να διερευνήσουµε την σχέση Σοφιστών
και Ακαδηµεικού Σκεπτικισµού, δεν θα µπορούσε να θεωρηθεί ολοκληρωµένη, αν
δεν κάναµε

και µια ιδιαίτερη αναφορά

στο φιλοσοφικό προβληµατισµό του

Πρωταγόρα και του Γοργία.
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Βλ. Guthrie, (1989), 383-385.
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α) Ο Πρωταγόρας.
Ο Πρωταγόρας υπήρξε ο γνωστότερος και πιθανότατα, ο αρχαιότερος από
τους επαγγελµατίες Σοφιστές . Κατ’ αρχάς, αναφέρουµε την µαρτυρία του ∆ιογένη
Λαέρτιου (Βίοι Φιλοσόφων, 9.51), σύµφωνα µε την οποία ο Σοφιστής: «υπήρξε ο
πρώτος, ο οποίος είπε ότι υπάρχουν δύο λόγοι (επιχειρήµατα) σε σχέση µε το καθετί, ο
ένας από τους οποίους αντιτιθέµενος στον άλλον.». Καθώς όµως, τα σχετικά αυτά
έργα59 δεν µας έχουν σωθεί, δεν είµαστε σε θέση να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια το
είδος των αντιθέσεων, τις οποίες πραγµατεύτηκε ο Πρωταγόρας. Σαφής είναι όµως,
και η σχετική µαρτυρία του Κλήµεντα του Αλεξανδρινού: « Ελληνές φασι
Πρωταγόρου προκατάρξαντος παντι λόγω λόγον αντικεισθαι»(Diels, VS 80, Α 20=
Κληµ., Στρωµ. ΙΙ 464.)60.
Από την άλλη πάλι πλευρά, ιδιαίτερη σπουδαιότητα για την έρευνά µας,
αποκτάει η θεµελιώδης θέση, η οποία εντοπίζεται στον πυρήνα κάθε πρωταγόρειας
σκέψης, ότι, δηλαδή, δεν υπάρχει αντικειµενική και απόλυτη γνώση της
πραγµατικότητας. Αν και ο Πρωταγόρας σίγουρα δεν φτάνει στο «ακραίο» σηµείο να
υποστηρίξει- µαζί µε τους Σκεπτικούς- την αναγκαιότητα της εποχής, εντούτοις
πιστεύει σαφώς ότι καµία γνωστική διαδικασία δεν µπορεί να φτάσει στην
αντικειµενική φύση των πραγµάτων. Αντιθέτως, η µόνη έγκυρη µορφή γνώσης που
υπάρχει είναι η υποκειµενική –« Χρηµάτων απάντων µέτρον άνθρωπος, των µεν
όντων ως έστιν, των δε ουκ όντων ως ουκ έστιν.»- και υπό αυτή την έννοια, «δεν είναι
δυνατόν να πούµε κάτι ψευδές». Όπως παρατηρεί και ο Μ. Vegetti, για τον Σοφιστή,
« κάθε λόγος αντιστοιχεί σε µια υποκειµενική εµπειρία, που είναι από πλευράς
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Πρόκειται για τα δύο βιβλία των Αντιλογιών. Σύµφωνα πάντως µε τον Πλάτωνα και τον Σέξτο, ο
Πρωταγόρας µίλησε για τις αντιθέσεις που υπάρχουν ανάµεσα στους ανθρώπους και τα άλλα είδη,
αλλά και για τις διαφορετικές απόψεις που έχουµε όταν είµαστε νέοι και γέροι, κοιµισµένοι και
ξύπνιοι, υγιείς και άρρωστοι αντίστοιχα. Σύµφωνα πάλι µε την µαρτυρία του Αριστοτέλη, ο σοφιστής
ασχολήθηκε µε το ίδιο είδος αντιθέσεων, το οποίο πραγµατεύθηκε και ο ∆ηµόκριτος. Βλ Groarke,
(1990), 58. Ο W. Guthrie πάλι κάνει λόγο για δύο κύριες πραγµατείες, την Αλήθεια – γνωστή στους
µεταγενέστερους και µε τον αγωνιστικό όρο Καταβάλλοντες ή Επιχειρήµατα για να συντρίψεις έναν
αντίπαλο- και την Αντιλογιαι ή αλλιώς Αντίθετα επιχειρήµατα. Αναφέρεται επίσης στο Περί των θεων,
το οποίο φαίνεται να αποτελούσε µια ξεχωριστή πραγµατεία, αλλά και σε ένα Μέγαν Λόγον, ο οποίος
ίσως να ταυτίζεται µε την Αλήθεια. Βλ.Guthrie, (1989), 322.
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Παραθέτουµε επίσης, και την αντίστοιχη µαρτυρία του Αριστοτέλη: «και το τον ήττω δε λόγον
κρείττω ποιειν τουτ’εστίν. και εντευθεν δικαίως εδυσχέραινον οι άνθρωποι το Πρωταγόρου επάγγελµα»«Και ότι τον χειρότερο λόγο έκανε καλύτερο ·και στο σηµείο αυτό δίκαια οι άνθρωποι κατηγορούσαν το
επάγγελµα του Πρωταγόρα». (Ρητ., 1402α 23).
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αλήθειας ισοδύναµη µε όλες τις άλλες»61. Η ισοσθένεια αυτή των αντιτιθέµενων
λόγων και επιχειρηµάτων, αναδεικνύεται εποµένως, σε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό κοινό
τόπο ανάµεσα στον Πρωταγόρα και τους Σκεπτικούς, µε τη διαφορά βέβαια, ότι ο
πρώτος οδηγείται στην αποδοχή της αλήθειας όλων των απόψεων, ενώ οι δεύτεροι,
αντιθέτως, στην άρνησή τους να συγκατατεθούν σε οποιοδήποτε θετικό δόγµα. Στον
Πλάτωνα62 οι σχετικές απόψεις του Πρωταγόρα διασώζονται στο οµώνυµο έργο του
Πρωταγόρας, αλλά και στον Θεαίτητο, όπου ο γνωστός Σοφιστής εµφανίζεται να
υποστηρίζει ότι « όπως το κάθε πράγµα παρουσιάζεται σε µένα, έτσι είναι για µένα,
και όπως παρουσιάζεται σε εσένα, έτσι είναι για σένα.»(386a).
Σχετικά, αναφέρουµε τέλος, τον θρησκευτικό αγνωστικισµό του Πρωταγόρα,
σύµφωνα µε τον οποίο δεν µπορούµε να γνωρίζουµε είτε αν υπάρχουν θεοί, είτε αν
δεν υπάρχουν, καθώς πολλά είναι αυτά που µας παρεµποδίζουν απ’ το να µάθουµε,
όπως η ασάφεια του ζητήµατος και η συντοµία της ανθρώπινης ζωής : « Περι µεν
θεων ουκ έχω ειδέναι, ουδ’ ως εισίν, ουδ’ ως ουκ εισίν, ουδ’ οποιοι τινες εισίν ιδέαν·
πολλα γαρ τα κωλύοντα ειδέναι, ή τα’ αδηλότης και βραχυς ων ο βίος του ανθρώπου.».
Η παραπάνω άποψη του Πρωταγόρα, σαφώς αντιτίθεται σε κάθε παραδοσιακή
σύλληψη του θείου, καθώς αναγνωρίζει την ανθρώπινη αδυναµία να γνωµοδοτήσει,
µε απόλυτο τρόπο, σε σχέση µε ύψιστα ηθικά, πολιτικά και θρησκευτικά ζητήµατα63.
β) Ο Γοργίας.
Αλλά και ο Γοργίας φαίνεται ότι είχε αναπτύξει µια ρητορική µέθοδο, η οποία
βασιζόταν και αυτή, σε αντιτιθέµενες θέσεις, σε µία σκεπτικιστική, δηλαδή,
φιλοσοφία, παρόµοια προς εκείνη του Πρωταγόρα. Στη διδασκαλία αυτή του Γοργία,
η ρητορική, η τέχνη, µε άλλα λόγια, της πειθούς, κατείχε κεντρική θέση, καθώς
θεωρούνταν ως η βασίλισσα των επιστηµών. Χαρακτηριστικά δείγµατα της
61

Vegetti, (2001), 131.
Όπως παρατηρεί και ο Guthrie , ένα µεγάλο µέρος των πληροφοριών που έχουµε για την σκέψη του
Πρωταγόρα, το αντλούµε από τους διάλογους του Πλάτωνα. Σύµφωνα µε τον µελετητή, αν και ποτέ
δεν θα µπορέσουµε να γνωρίσουµε µε απόλυτη ακρίβεια τον βαθµό, στον οποίο ο Πλάτων αποδίδει µε
αντικειµενικότητα τη διδασκαλία του Πρωταγόρα, ωστόσο δεν θα πρέπει να απορρίψουµε την αξία της
µαρτυρίας του. Τόσο στον Πρωταγόρα, όσο και στον Θεαίτητο, ο µεγάλος Σοφιστής παρουσιάζεται µε
έναν, ως επί το πλείστον, θετικό τρόπο, ως ένας άνθρωπος ευγενικός, µε υψηλό κριτήριο ηθικών
αισθηµάτων, αλλά και κυρίως ως ένας άξιος και ικανός συνοµιλητής. Βλ.Guthrie, (1989), 322-324.
63
Σηµειώνουµε ότι η αγνωστικιστική αυτή θέση του Πρωταγόρα, οδήγησε στην συνέχεια, τον Κριτία
στην υιοθέτηση ορισµένων ακραίων θέσεων, οι οποίες πιθανόν να ξεπερνούσαν τις αρχικές προθέσεις
των Σοφιστών. Συγκεκριµένα, ο Κριτίας υποστήριξε µια ιδιαίτερα πολιτική χρήση της θρησκείας,
σύµφωνα µε την οποία οι θεοί δεν είναι τίποτα άλλο παρά µια επινόηση των κυβερνώντων,
προκειµένου να «αστυνοµεύσουν» ευκολότερα τους υποτελείς τους. Βλ.Vegetti, (2001),133-134.
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ρητορικής του δεινότητας συνιστούν, αναµφίβολα, και τα σωζόµενα Ελένης εγκώµιον
και

Υπερ Παλαµήδους απολογία. Οι δύο αυτοί λόγοι, κατά πάσα πιθανότητα,

περιλαµβάνονταν στο γενικότερο έργο του Τέχναι, ένα εγχειρίδιο ρητορικής
διδασκαλίας, το οποίο, στο µεγαλύτερο µέρος του, θα πρέπει να απαρτιζόταν από
πρότυπα προς αποστήθιση από τους µαθητές του.
Εντούτοις, ο πυρήνας του φιλοσοφικού προβληµατισµού του Γοργία,
εντοπίζεται µάλλον, στην ειρωνική του πραγµατεία Περι του µη όντος ή Περι φύσεως,
όπου αποδεικνύεται, σε άµεση αντίθεση προς τη θέση του Παρµενίδη, ότι τίποτα δεν
υπάρχει και ότι αν ακόµα υπήρχε, θα µας ήταν αδύνατον να το προσεγγίσουµε και να
το προσδιορίσουµε µε ακρίβεια64- πόσο µάλλον να το µεταδώσουµε στους
συνανθρώπους µας. Η πολεµική αυτή του γνωστού Σοφιστή, εστιάζεται, κυρίως,
ενάντια στην ελεατική αντίληψη ότι υπάρχει ένα µοναδικό και αµετάβλητο όν,
αντιτιθέµενο προς τον µεταβλητό κόσµο των φαινοµένων και της γνώµης, καθώς µια
τέτοια παραδοχή, θα συνεπάγονταν ταυτόχρονα και την ύπαρξη µιας αµετάβλητης
πραγµατικότητας ως το σταθερό αντικείµενο της ανθρώπινης γνώσης. Ωστόσο,
σύµφωνα µε τον Γοργία, µια τέτοια γνώση, βασισµένη, δηλαδή, πάνω σε µια απόλυτη
απόδειξη, δεν υπάρχει, αναδεικνύοντας, κατά συνέπεια, την υποκειµενική γνώµη, την
ατοµική δόξα, ως το ύψιστο ανθρώπινο κριτήριο:
« Αν ο καθένας είχε µνήµη όλων των περασµένων, αντίληψη του τι συµβαίνει
στο παρόν και πρόγνωση του µέλλοντος…Αλλά στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει
εύκολος τρόπος είτε για να αναπολήσουµε το παρελθόν είτε για να προβλέψουµε το
µέλλον, έτσι ώστε στα περισσότερα θέµατα, οι πιο πολλοί άνθρωποι δεν µπορούν να
προσφέρουν στο νου ως σύµβολο παρά µόνο την γνώµη· και η γνώµη είναι σφαλερή και
ασταθής.» (Ελ. 11)65.
Από όλα τα παραπάνω προκύπτουν σαφώς οι έντονες σχετικιστικές ή και
ακόµα αντι- ρεαλιστικές τάσεις των Σοφιστών, οι οποίες, όπως προαναφέρθηκε, τους
συνδέουν άµεσα µε την Σκεπτική Ακαδηµία - και έµµεσα µε τον πλατωνικό διάλογο.
Ωστόσο, κρίνεται σκόπιµο να υπογραµµίσουµε εδώ ότι κάθε προσπάθειά µας να
ερµηνεύσουµε την σοφιστική αυτή σκέψη, θα πρέπει να γίνεται πάντα υπό το πρίσµα
της ρητορικής διδασκαλίας και πρακτικής των εκπροσώπων της. Πράγµατι, µας είναι
64
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Βλ.Groarke, (1990),51.
Βλ.Guthrie (1989) ,331-333.
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ιδιαίτερα δύσκολο να προσδιορίσουµε µε ακρίβεια τον βαθµό εκείνο στον οποίο
ορισµένες απόψεις των Σοφιστών αντανακλούν γνήσιες φιλοσοφικές τους θέσεις ή
απλώς πρόκειται για κάποιου είδους ασκήσεων ρητορικής επιδεξιότητας. Στο σηµείο
αυτό, άλλωστε, εντοπίζεται και ένα σηµαντικό στοιχείο διαφοροποίησης ανάµεσα
στους Σοφιστές και στους εκπροσώπους της Νεότερης Ακαδηµίας. Ενώ, δηλαδή, η
σοφιστική εριστική εστιάζει, κατά κύριο λόγο, στις λεκτικές νίκες και στο θρίαµβο
του επιχειρήµατος, οι Σκεπτικοί αναµφίβολα, δίνουν µεγαλύτερη έµφαση στην
επίτευξη µιας «κατάστασης αβεβαιότητας και αποκήρυξης της επιθυµίας»66, χωρίς
βέβαια αυτό να συνεπάγεται ότι και οι ίδιοι δεν διακρίνονταν για τις σηµαντικές
ρητορικές τους ικανότητες67.
Στο τελευταίο αυτό σηµείο βέβαια εστιάζει και η βασική κριτική του
Πλάτωνα- και εν µέρει του Αριστοτέλη- απέναντι στο σοφιστικό κίνηµα. Θυµίζουµε
ότι στο πλατωνικό corpus, η αντιλογική µέθοδος (η οποία διακρίνει τους Σοφιστές)
αντιµετωπίζεται µ’ ένα πνεύµα έντονης αποδοκιµασίας, καθώς, σε αντίθεση προς την
διαλεκτική, δεν ενδιαφέρεται για την ανεύρεση της αλήθειας, αλλά για την τελική
επικράτηση του ενός συνδιαλεγόµενου68. Αντιθέτως, ο σωκρατικός έλεγχος, ως η
κυρίαρχη µέθοδος των πρώιµων διαλόγων, διαφοροποιείται σε σχέση µε την
σοφιστική αυτή εριστική, καθώς δεν συνιστά αυτοσκοπό, αλλά ούτε και αποσκοπεί
σε κάποια καθαρά θεωρητική ή ρητορική νίκη του ενός συνοµιλητή. Στον αντίποδα
µιας τέτοιας προσέγγισης, η διαλεκτική αντιµετωπίζεται από τον Πλάτωνα ως η κατ’
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Groarke, (1990), 51.
Οι A. A. Long και D. N. Sedley , παρατηρούν ότι σε σχέση µε τον Πυρρωνισµό, ο οποίος «
αποκηρύσσει» κάθε είδους θεωρητικές αντιπαραθέσεις, προς χάριν της διατήρησης της αταραξίας µας,
οι Ακαδηµεικοί σκεπτικοί, αντιθέτως, επιδίωκαν τις θεωρητικές αυτές αντινοµίες, προς χάριν της
διανοητικής και φιλοσοφικής ακεραιότητας. Όπως άλλωστε παρατηρούν οι µελετητές, είναι ακριβώς
αυτός ο έντονα διαλεκτικός- και εν µέρει ρητορικός- χαρακτήρας της Νεότερης Ακαδηµίας, που τη
συνδέει µε την Πλατωνική της κληρονοµιά. Βλ.Long and Sedley, Volume 1, (1987), 447.
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Σε σχέση µε το παραπάνω ζήτηµα, ο G. Br. Κerferd , στο σύγγραµµά του Le mouvement Sophistique,
υποστηρίζει ότι, στην πραγµατικότητα, οι ρίζες της εχθρότητας του Πλάτωνα απέναντι στους Σοφιστές
εντοπίζονται όχι τόσο στο ότι είχαν εξ ολοκλήρου άδικο ή στο ότι δεν ενδιαφέρονταν για την αλήθεια,
όπως ο ίδιος την όριζε, αλλά στο ότι αδιαφορούσαν για την αλήθεια, όπως οι ίδιοι την
αντιλαµβάνονταν.
Στην ίδια µελέτη, ο Κerferd µας δίνει και µια σαφή διάκριση των όρων εριστική, αντιλογία και
διαλεκτική, όπως αυτοί σηµατοδοτούνται µέσα στα έργα του Πλάτωνα. Σύµφωνα µε τον µελετητή, σε
αντίθεση προς την καθιερωµένη αντίληψη, η εριστική και η αντιλογική µέθοδος – αν και συχνά
παραπέµπουν αµφότερες στα ίδια άτοµα και στην ίδια «τεχνική» διαδικασία- εντούτοις δεν ταυτίζονται
όσον αφορά τουλάχιστον στον σπουδαίο Αθηναίο διαλεκτικό. Έτσι, η αντιλογία τοποθετείται µεταξύ
εριστικής (η οποία καταδικάζεται απόλυτα) και διαλεκτικής, ενώ δεν απορρίπτεται (εκτός του ότι
χαρακτηρίζεται ως µια ανεπαρκής µέθοδος), παρά µόνο στον βαθµό που µπορεί να παρασύρει τους
νέους ( Πολιτεία , vii, 539 b 2-7) σ’ ένα παιχνίδι αναιρέσεων και αµφισβήτησης, το οποίο απέχει
παρασάγκας από το γνήσιο φιλοσοφείν. Βλ. Κerferd, (1999), 112-119.
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εξοχήν εκείνη µορφή έρευνας, η οποία θα µας επιτρέψει να ανακαλύψουµε την
αλήθεια και να οδηγηθούµε στην κατάκτηση της ουσιαστικής γνώσης. Εν τέλει, δεν
θα ήταν άτοπο, αν λέγαµε, ότι για τον Αθηναίο στοχαστή, η διαλεκτική, συνιστά
ουσιαστικά, το πρότυπο, την «ιδέα», µε πλατωνικούς όρους, κάθε ερευνητικής
µεθόδου.
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Οι Ύστεροι διάλογοι.
Ο Θεαίτητος- ο Παρµενίδης.
Στο σηµείο πάντως αυτό, οφείλουµε ν’ αναγνωρίσουµε ότι, µέχρι τώρα η
διερεύνησή µας της σχέσης Πλατωνισµού και Ακαδηµεικού Σκεπτικισµού
στηρίχθηκε, σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, πάνω σε µία επισκόπηση των πρώιµων
απορητικών διαλόγων του µεγάλου Αθηναίου φιλοσόφου. Και πράγµατι, µας είναι
αρκετά εύκολο να δούµε πώς θα µπορούσε να δικαιολογηθεί µια τέτοια σκεπτική
ανάγνωση των πρώτων αυτών έργων από τους εκπροσώπους της ελληνιστικής
Σκέψης. Ωστόσο, µια σειρά από ιδιαίτερα σηµαντικά ερωτήµατα παραµένει, όπως,
για παράδειγµα, το πώς θα ήταν δυνατόν να ερµηνευθούν, µέσα στο πλαίσιο της
καθαρά σκεπτικής αυτής σχολής, τα αναµφισβήτητα θετικά δόγµατα των µέσων και
ύστερων διάλογων. Όπως παρατηρεί και ο John Glucker, στο σύγγραµµά του
Antiochus and the Late Academy, ακόµα και αν υποθέσουµε ότι ο Αρκεσίλαος και οι
διάδοχοί του ερµήνευσαν την πλειοψηφία των πολιτικών και ηθικών θέσεων του
Πλάτωνα ως απλώς εύλογα, σίγουρα δεν θα µπορούσε να συµβαίνει το ίδιο και µε την
περίπτωση της θεωρίας των Ιδεών, όπως αυτή κυριαρχεί στο ύστερο έργο του
φιλοσόφου69. Με άλλα λόγια, πώς θα ήταν δυνατόν να συµβιβαστεί ο σαφής
πλατωνικός δογµατισµός µε τον ριζικό, συχνά, σκεπτικισµό των Νεότερων
Ακαδηµεικών;
Η απάντηση στο παραπάνω υψίστης σηµασίας ερώτηµα είναι, ίσως, δυνατόν
να µας δοθεί µέσα από την µελέτη µεταγενέστερων έργων του Πλάτωνα, όπως, για
παράδειγµα, ο Θεαίτητος και ο Παρµενίδης. Κατ’ αρχάς πάντως, αναφέρουµε το
σχετικό απόσπασµα από την Πολιτεία (354 b-c), το οποίο παραθέσαµε σε
προηγούµενη ενότητα. Μια παρόµοια, όµως παραδοχή της Σωκρατικής άγνοιας
συναντάµε και στον Θεαίτητο. Χαρακτηριστικά, ο Πλάτωνας γράφει:
« Μέγιστον δε τουτ’ ένι τη ηµετέρα τέχνη, βασανίζειν δυνατον ειναι παντι
τροπω, πότερον είδωλον και ψευδος αποτίκτει του νέου η διάνοια η γόνιµόν τε και
αληθές . επει τόδε γε και εµοι υπάρχει όπερ ταις µαίαις ·άγονός ειµι σοφίας, και όπερ
ήδη πολλοί µοι ωνείδισαν, ως τους µεν άλλους ερωτω, αυτος δε ουδεν αποφαίνοµαι
περι ουδενος δια το µηδέν έχειν σοφόν, αληθες ονειδίζουσιν. το δε αίτιον τούτου τόδε
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Βλ. J. Glucker, (1978), 39-40.
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·µαιεύεσθαί µε ο θεος αναγκάζει, γενναν δε απεκώλυσεν. ειµι δη ουν αυτος µεν ου πάνυ
τις σοφός, ουδέ τί µοι έστιν εύρηµα τοιουτον γεγονος της εµης ψυχης έκγονον.» (
Θεαίτητος, 150 c-d)
Γνωρίζουµε ότι το παραπάνω απόσπασµα, καθώς και ορισµένα άλλα τµήµατα
του

συγκεκριµένου διαλόγου, χρησιµοποιήθηκαν ως αποδείξεις, προκειµένου να

υποστηριχθεί η ιδέα της ύπαρξης ενός Πλάτωνα Scepticus. Ειδικότερα, σε µια
µεταγενέστερη πηγή, στα Ανώνυµα Προλεγόµενα στην Πλατωνική Φιλοσοφία - έργο
το οποίο ο H. Diels και ο W. Schubart αποδίδουν σ’ έναν οπαδό της σχολής του
Γαίου- αναφέρεται, µε αφορµή τον Θεαίτητο ότι: «Ο Πλάτων ήταν ένας Ακαδηµεικός,
καθώς ποτέ δεν δογµάτιζε» (54,38ff). Ενδεικτικό επίσης είναι το γεγονός ότι ο
διάλογος τελειώνει χωρίς να µας δίνει κάποιο συγκεκριµένο κριτήριο της γνώσης, ένα
επιχείρηµα το οποίο καταλαµβάνει και το µεγαλύτερο µέρος της ανάλυσης του
Θεαίτητου στην ίδια ανώνυµη πραγµατεία70.
Η σπουδαιότητα του πλατωνικού αυτού διαλόγου για την ύστερη Ακαδηµία
τονίζεται και από την Julia Annas, σύµφωνα µε την οποία θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο,
αν όχι µάλλον απίθανο, ένα τέτοιο κείµενο- αναµφίβολα ύστερο, ωστόσο εσκεµµένα
σωκρατικό σε µορφή- να µείνει αναξιοποίητο στα χέρια ενός σκεπτικού, όπως ο
Αρκεσίλαος. Στον Θεαίτητο, ο Σωκράτης ενσαρκώνει άριστα το ρόλο της στείρας
µαµής, αρνούµενος να επιχειρηµατολογήσει µε αφετηρία ή προς κάποια δική του
θετική θέση, µε αποτέλεσµα η ad hominem επιχειρηµατολογία, ν’ αναδεικνύεται
σαφέστατα σε κυρίαρχο στοιχείο της σωκρατικής µεθοδολογίας71.
Όσον αφορά τώρα, στο ζήτηµα της προσέγγισης και της ερµηνείας της
κεντρικής θεωρίας των Ιδεών από τους εκπροσώπους της Σκέψης, θα άξιζε,
πιστεύουµε, να ανατρέξουµε σ’ έναν άλλο πλατωνικό διάλογο, στον Παρµενίδη.
Όπως σηµειώνει και ο John Glucker, αν στον Θεαίτητο η Σκεπτική Ακαδηµία βρίσκει
µια επιβεβαίωση της σκεπτικής της θέασης του Πλάτωνα ως επιστηµολόγου, στον
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Βλ.J. Glucker, (1978), 38-39. Σύµφωνα µε τον J. Glucker, τα Ανώνυµα αυτά Προλεγόµενα στην
Πλατωνική φιλοσοφία, θα µπορούσαν να είχαν γραφτεί µόνο κατά την περίοδο, κατά την οποία, µέσα
στους κόλπους της Ακαδηµίας, ο Πλάτων αντιµετωπιζόταν ως ένας κατ’ εξοχήν «απορητικός»
φιλόσοφος, µε άλλα λόγια κατά την εποχή της Σκεπτικής Ακαδηµίας.
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Σύµφωνα µε την J. Annas, ο Θεαίτητος µας δίνει µια πλατωνική δήλωση για την σωκρατική µέθοδο,
ακόµα πιο ριζική από εκείνη των πρώιµων διαλόγων. Επιπρόσθετα, στον διάλογο, οι όποιες θετικές
θέσεις του Σωκράτη αναφέρονται, θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως µια απλή παρέκβαση, η οποία δεν
συνιστά µέρος του επιχειρήµατος. Βλ.Annas στο The Socratic movement, (1994), σελ.317, 321-2 και
338.
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Παρµενίδη θα µπορούσε ν’ ανακαλύψει κάλλιστα µια αντίστοιχη σκεπτική εικόνα του
φιλοσόφου ως οντολόγου72.
Πιο συγκεκριµένα, στον Παρµενίδη - έναν από τους πιο αινιγµατικούς και
δύσκολους στην ερµηνεία τους διάλογους- συναντάµε για πρώτη, ίσως, φορά, στο
πλατωνικό corpus µια τόσο καταλυτική επίθεση εναντίον της θεωρίας των Ιδεών.
Έτσι, στο

πρώτο µέρος του διάλογου, ο οµώνυµος Παρµενίδης, κατορθώνει ν’

αναδείξει τις αδυναµίες και εν τέλει να «καταρρίψει» την θεωρία των Ιδεών, όπως
αυτή υποστηρίζεται από έναν νεαρό Σωκράτη. Συγκεκριµένα, ο φιλόσοφος δίνει
έµφαση στην πολυπλοκότητα των προβληµάτων που συνδέονται µε την θεωρία των
Ιδεών, καταλήγοντας ότι οποιοσδήποτε κοινός άνθρωπος θα την άκουγε, θα
οδηγιόταν είτε στην ολοκληρωτική άρνηση της ύπαρξης των Ιδεών, είτε στο
συµπέρασµα ότι, ακόµα και αν αυτές υπήρχαν, η πραγµατική τους φύση θα παρέµενε
απροσπέλαστη για την ανθρώπινη γνώση : « Ταυτα µέντοι, ω Σώκρατες», έφη ο
Παρµενίδης, «και έτι άλλα προς τούτοις πάνυ πολλα αναγκαιον έχειν τα είδη, ει εισίν
αυται αι ιδεαι των όντων και οριειταί τις αυτό τι εκαστον ειδος· ώστε απορειν τε τον
ακούοντα και αµφισβητειν ως ούτε έστι ταυτα, εί τε ότι µάλιστα είη, πολλή ανάγκη αυτα
ειναι τη ανθρωπίνη φύσει άγνωστα…» (135 α)73.
Αν και οφείλουµε ν’ αναγνωρίσουµε ότι δεν υπάρχει κάποια σαφής αρχαία
µαρτυρία, η οποία να επιβεβαιώνει την διάδοση µιας σκεπτικής ερµηνείας του
συγκεκριµένου διαλόγου µέσα στους κόλπους της Νεότερης Ακαδηµίας, ωστόσο θα
ήταν εύλογο να υποθέσουµε ότι το συγκεκριµένο έργο αναµφίβολα, θα συνιστούσε
πολύτιµο σηµείο αναφοράς, τόσο για τον Αρκεσίλαο, όσο και για τους υπόλοιπους
εκφραστές της σχολής. Υπενθυµίζουµε άλλωστε, ότι µια εις βάθος ανάλυση του
Παρµενίδη, σαφώς ξεπερνάει τους στόχους της συγκεκριµένης έρευνας, κεντρικό
σηµείο της οποίας παραµένει η πιθανή πρόσληψη του διαλόγου από τους Σκεπτικούς
και όχι η ανεύρεση των πραγµατικών προθέσεων του Αθηναίου διαλεκτικού, όταν
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Βλ. J. Glucker, (1978), 41.
Προς το τέλος µάλιστα της ενότητας αυτής ο Σωκράτης αναγνωρίζει την αδυναµία του να δώσει µια
ικανοποιητική απάντηση στις δυσκολίες που ανέδειξε ο Παρµενίδης(ου πάνυ µοι δοκω καθοραν έν γε
τω παρόντι.-135c), ο οποίος, µε τη σειρά του, επισηµαίνει την ανάγκη για περαιτέρω διαλεκτική
παίδευση του νεαρού και ορµητικού φιλόσοφου. (135d)
Ο R. E. Allen πάντως, στην σχετική του µελέτη Plato’s Parmenides, αποδέχεται την άποψη ότι ο
Παρµενίδης θα πρέπει ν’ αντιµετωπίζεται ως ένας απορητικός διάλογος, ο οποίος, όµως σε καµία
περίπτωση, δεν θα πρέπει να θεαθεί ως µια απλή έκθεση πλάνεων ή θεωρητικών σφαλµάτων. Αν
µιλήσουµε δε µε αριστοτελικούς όρους, οι αντιρρήσεις του Παρµενίδη απέναντι στη θεωρία των Ιδεών
του νεαρού Σωκράτη µοιάζουν να συνθέτουν µια µεγάλη απορία, η οποία µπορεί µεν να µην καταλήγει
σε ευπορία για τον ίδιο τον Αριστοτέλη, όχι, όµως και για τον Allen, ο οποίος πιστεύει ότι µπορούµε ν’
αποκρυπτογραφήσουµε, ως ενός σηµείου, τον διάλογο. Βλ. R. E. Allen, (1983), vii-ix.
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τον έγραφε. Και πράγµατι, πιστεύουµε ότι, κατά πάσα πιθανότητα, ένας διάλογος,
όπως ο Παρµενίδης, στα χέρια των Νεότερων Ακαδηµεικών, θα συνιστούσε
ακλόνητη απόδειξη ότι ο Πλάτωνας- όντας, στην πραγµατικότητα, και ο ίδιος ένας
σκεπτικός φιλόσοφος- αµφισβητώντας την θεωρία των Ιδεών, υποσκάπτει,
ουσιαστικά, τα ίδια τα θεµέλια του «δογµατικού» φιλοσοφικού του συστήµατος.
Η σχετική πάντως υπόθεση του John Glucker στηρίζεται πάνω σε µια
ανάλυση της ∆εύτερης Επιστολής74 και ειδικότερα της ακόλουθης δήλωσης του
συγγραφέα της, µε την οποία αυτός, αφενός αρνείται την ύπαρξη των Πλατωνικών
διαλόγων και αφετέρου, αποδίδει τα υπάρχοντα συγγράµµατα σε ένα νεαρό Σωκράτη
: « δια ταυτα ουδεν πώποτ’ εγω περι τούτων γέγραφα, ουδ’ έστιν σύγγραµµα Πλάτωνος
ουδεν ουδ’ έσται, τα δε νυν λεγόµενα Σωκράτους εστιν καλου και νέου γεγονότος.»(314
c1-4) . Σύµφωνα µε τον J. Glucker, ο συγγραφέας της επιστολής βασίστηκε τόσο σε
µια παρερµηνεία της 7ης επιστολής, όσο και στο κείµενο του Παρµενίδη- του µόνου
πλατωνικού διαλόγου, στον οποίο ο Σωκράτης παρουσιάζεται ως ένας νεαρός
άνδρας. Η σύνδεση πάντως µεταξύ της ∆εύτερης Επιστολής και του Παρµενίδη
πετυχαίνεται ακριβώς µέσω της προαναφερθείσας φράσης, η οποίας φαίνεται ν’
αντηχεί ένα αντίστοιχο απόσπασµα του πλατωνικού διαλόγου (135b), γεγονός που
επιβεβαιώνει ότι, κατά την εποχή εκείνη, ο συγκεκριµένος διάλογος εξακολουθεί να
κυκλοφορεί και να µελετάται, µέσα στο πλαίσιο της σκεπτικής σχολής75.
Με βάση όλα τα παραπάνω, πιστεύουµε ότι κατορθώσαµε να δώσουµε µια
αρκετά

ικανοποιητική,

αν

και

πιθανολογική,

εξήγηση

στον

αρχικό

µας

προβληµατισµό σε σχέση µε την αντιµετώπιση των θετικών πλατωνικών δογµάτων
από την ελληνιστική Σκέψη. Όπως συµπεραίνει εύστοχα και ο J. Glucker, µια
παρόµοια ερµηνεία του Παρµενίδη: « καθιστά δυνατόν για έναν σκεπτικό, όπως ο
Αρκεσίλαος, να ισχυριστεί ότι ακόµα και το βασικό δόγµα της πλατωνικής
διδασκαλίας, η θεωρία των Ιδεών, υποστηρίχθηκε µε σοβαρότητα, µόνο από έναν
νεαρό Σωκράτη. Ο γηραιότερος Σωκράτης και ο µαθητής του Πλάτωνας…υπήρξαν
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Πρόκειται για µια από τις επιστολές, οι οποίες αποδίδονται στον Πλάτωνα. Ωστόσο, το ζήτηµα της
γνησιότητας της συγκεκριµένης επιστολής φαίνεται ότι έχει προκαλέσει την διχογνωµία των
µελετητών. Ο Glucker πάντως, καθώς και πολλοί από τους σύγχρονους πλατωνιστές, έχουν
σηµαντικές αµφιβολίες για το αν πρόκειται όντως για ένα γνήσιο πλατωνικό κείµενο. Βλ.J. Glucker,
(1978), 41.
75
Βλ.J. Glucker, (1978), 40-47.
Όπως για τα Ανώνυµα Προλεγόµενα, έτσι και για την 2η επιστολή, ο J. Glucker υποστηρίζει ότι µπορεί
να γράφτηκε µόνο κατά την περίοδο που η Ακαδηµία διένυε την σκεπτική της φάση.
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σκεπτικοί πάνω σε µεταφυσικά ζητήµατα, όπως ακριβώς υπήρξαν σκεπτικοί και στην
θεωρία τους της γνώσης.»76
Ακόµα όµως και αν δεν δεχτούµε την παραπάνω υπόθεση του Glucker, ο
απορητικός χαρακτήρας τόσο του Παρµενίδη όσο και του Θεαίτητου (των µόνων
«απορητικών» διαλόγων στο µεταγενέστερο έργο του Πλάτωνα) δεν µπορεί να
περάσει απαρατήρητος. Σύµφωνα δε µε την λιγότερο ακραία άποψη του Λ.
Κουλουµπαρίτση, ο Παρµενίδης, αν και σίγουρα δεν µπορεί να µας προσφέρει ένα a
priori σύστηµα, ωστόσο συνιστά µια πρώτη διαλεκτική προσέγγιση, κατά την οποία ο
Πλάτωνας, αναζητά και εν τέλει µας δίνει εννέα πιθανές, ανεξάρτητες µεταξύ τους,
δυνατότητες του Ενός77. Αν και ο φιλόσοφος, στο τέλος του έργου, δεν αποφασίζει
για µια τελική απόλυτη επιλογή, ωστόσο, δέχεται και εφαρµόζει κάθε διαφορετική
επιλογή, κάθε διαφορετική αντίληψη του ενός ανάλογα µε την περίπτωση78.
Όπως και να έχει, ο αναµφισβήτητα απορητικός, και εν µέρει σκεπτικός
χαρακτήρας των δύο διαλόγων, τους φέρνει κοντά στην φιλοσοφία της Νεότερης
Ακαδηµίας, δικαιολογώντας, κατά συνέπεια, και την παραπάνω µας ανάλυση.
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Βλ.J. Glucker, (1978) ,46.
Κατανοούµε εποµένως, πως ο συγκεκριµένος διάλογος αποκτά ιδιαίτερη αξία, για την έρευνά µας,
όχι µόνο για την άσκηση δριµύτατης κριτικής στην θεωρία των Ιδεών, στο πρώτο µέρος, αλλά και για
την διαλεκτική µέθοδο, η οποία εφαρµόζεται στο δεύτερο τµήµα του ίδιου έργου. Πιο συγκεκριµένα, η
εξέταση των διαφορετικών δυνατοτήτων του ενός, µας παραπέµπει σαφώς στην χρήση του
επιχειρήµατος υπέρ και κατά της ίδιας θέσης από τον Αρκεσίλαο και τον Καρνεάδη- την οποία και
εξετάσαµε σε σχέση µε τους πρώιµους σωκρατικούς διάλογους σε προηγούµενη ενότητα. Έτσι, οι
συνοµιλητές του Παρµενίδη, εµφανίζονται αρχικά να διατυπώνουν έξι υποθέσεις, στηριζόµενες πάνω
στην θέση ότι το εν υπάρχει, ενώ στην συνέχεια ο διάλογος µεταστρέφεται, προσφέροντάς µας, αυτή
τη φορά, τρεις διαφορετικές πιθανότητες υπέρ της ακριβώς αντίθετης άποψης, σύµφωνα µε την οποία
το εν δεν υπάρχει.
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Βλ. Couloubaritsis, Aux Origines de la Philosophie Européenne, 4η έκδοση, 315-16.
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Το πρόβληµα της γνώσης.
Στο σηµείο αυτό και σε άµεση συνάρτηση µε όλα τα παραπάνω, πιστεύουµε
ότι θα πρέπει να διερευνήσουµε από ακόµα πιο κοντά και σε µεγαλύτερο βάθος, το
ακόλουθο ιδιαίτερα σηµαντικό ερώτηµα: Πώς αντιµετωπίζεται εν τέλει το ύψιστο
πρόβληµα της γνώσης από τη Σκεπτική Ακαδηµία ; Θυµίζουµε ότι, όπως είδαµε και
σε προηγούµενη ενότητα, σε ένα πρωταρχικό επίπεδο ανάλυσης, µας δηµιουργείται η
εντύπωση ότι η σκεπτική «γνωσιολογία» στηρίζεται, ουσιαστικά, πάνω σε µια
απόλυτη άρνηση κάθε δυνατότητας της γνώσης. Τα βασικά άλλωστε, «δόγµατα»79
της Νεότερης Ακαδηµίας, δεν µας αφήνουν περιθώρια για µια διαφορετική
απάντηση. Ενδεικτική αποδεικνύεται, επίσης, και η έλλειψη κάποιων θετικών
θέσεων, οι οποίες να υποστηρίζονται µε απόλυτη βεβαιότητα, είτε από τον
Αρκεσίλαο είτε από τον Καρνεάδη. Από όλα τα παραπάνω γίνεται προφανώς
κατανοητό ότι ο σκεπτικισµός της Νέας Ακαδηµίας αποδεικνύεται, σε τέτοιο βαθµό,
απόλυτος, ώστε οι εκπρόσωποί του να αρνούνται ακόµα και το µοναδικό είδος της
γνώσης που ο Σωκράτης κρατάει για τον εαυτό του: την γνώση, δηλαδή, ότι δεν
γνώριζε τίποτα80. Με την παραπάνω προσέγγιση φαίνεται να συµφωνεί και το
ακόλουθο απόσπασµα του Σέξτου, το οποίο µας δίνει και την διάκριση µεταξύ
δογµατικών, Σκεπτικών Ακαδηµεικών και Πυρρώνειου Σκεπτικισµού:
«διόπερ ίσως και επι των κατα φιλοσοφίαν ζητουµένων οι µεν ευρηκέναι το
αληθες έφασαν, οι δ’ απεφήναντο µη δυνατον ειναι τουτο καταληφθηναι, οι δε έτι
ζητουσιν. και ευρηκέναι µεν δοκουσιν οι ιδίως καλούµενοι δογµατικοί…, ως δε περι
ακαταλήπτων απεφήναντο οι περι Κλειτόµαχον και Καρνεάδην και άλλοι Ακαδηµαϊκοί,
ζητουσι δε οι σκεπτικοί» (Σέξτος, Πυρ. Υποτ. Ι. 2-4).
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Πρόκειται για τα επιχειρήµατα ότι «όλες οι φαντασίες είναι ακατάληπτες» και κατά συνέπεια «θα
πρέπει να αρνούµαστε να εκφέρουµε την κρίση µας σε σχέση µε αυτές». ∆ιευκρινίζουµε βέβαια, για
ακόµα µια φορά, ότι ο όρος δόγµατα χρησιµοποιείται εδώ µέσα σε εισαγωγικά, καθώς σε καµία
περίπτωση δεν δηλώνει απόψεις, οι οποίες να διεκδικούν το κύρος αδιαµφισβήτητων αληθειών, όπως
συµβαίνει, παραδείγµατος χάριν, µε το στωικό δόγµα της καταληπτικής φαντασίας, ως του απολύτου
κριτηρίου της αληθείας.
80
Παραθέτουµε και τη σχετική πηγή : « (3) Έτσι, ο Αρκεσίλαος συνήθιζε να αρνείται ότι µπορούµε να
γνωρίσουµε οτιδήποτε, ούτε ακόµα και το µοναδικό πράγµα που ο Σωκράτης είχε κρατήσει για τον εαυτό
του- την γνώση ότι δεν γνώριζε τίποτα: τέτοιος ήταν ο βαθµός της σκοτεινότητας µέσα στην οποία τα
πάντα ελλόχευαν, σύµφωνα µε την εκτίµησή του, και δεν υπήρχε τίποτα που να µπορούµε να διακρίνουµε
ή να το καταλάβούµε.»(Cicero, Acad. I.43-6)
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Ερµηνεύοντας την µαρτυρία αυτή του Σέξτου Εµπειρικού, θα λέγαµε ότι,
όσον αφορά στο πεδίο της γνωσιολογίας, οι Νεότεροι Ακαδηµαϊκοί εµφανίζονται ως
οι στοχαστές εκείνοι, οι οποίοι ενστερνίζονται την ακραία θέση της ακαταληψίας και
κυρίως του απροσπέλαστου της γνώσεως, ενώ, αντιθέτως, οι Πυρρώνειοι µας δίνουν
την εντύπωση ότι υιοθετούν µια πιο µετριοπαθή µορφή σκεπτικισµού, ακολουθώντας
ταυτόχρονα τα έθιµα και τους κανόνες της κοινωνίας81.
Ωστόσο, προκειµένου να αποκτήσουµε µια πιο ολοκληρωµένη εικόνα του
σχετικού ζητήµατος, θα άξιζε να µελετήσουµε εδώ και το ακόλουθο απόσπασµα από
τον Κικέρωνα : «Επιθυµούµε ν’ ανακαλύψουµε την αλήθεια, χωρίς καµία διαφωνία
και επιχειρούµε να το πετύχουµε αυτό, (καταβάλλοντας) την µεγαλύτερη προσοχή και
προσπάθεια. Γιατί, αν και όλη µας η γνώση µπλοκάρεται από πολλά εµπόδια, και αν
και υπάρχει πολύ σκοτάδι µέσα στα ίδια τα πράγµατα και αδυναµία της κρίσεως µας,
έτσι

ώστε, τόσο οι πιο παλιοί, όσο και οι πιο διαπρεπείς φιλόσοφοι σωστά ν’

αµφισβήτησαν την ικανότητα τους ν’ ανακαλύψουν αυτό που επιθυµούσαν παρ’ όλα
αυτά δεν υπέκυψαν, αλλά ούτε και εµείς θα εξαντληθούµε ή και θα εγκαταλείψουµε την
προσπάθειά µας να ερευνούµε τα πράγµατα» (Luc. 7).
Παρόµοιες όµως, ιδέες µε τις παραπάνω, είναι δυνατόν να εντοπίσουµε και σε
άλλα σηµεία του έργου του Κικέρωνα, όπως για παράδειγµα στο Academica 2.7-8,
όπου αναφέρεται αντίστοιχα:
[Οµιλητής: ο Κικέρωνας εκπροσωπώντας τη Νέα Ακαδηµία.] «(1)Οι
συζητήσεις µας δεν έχουν κανένα άλλο αντικειµενικό σκοπό, παρά ,αναπτύσσοντας µε
επιχειρήµατα και τις δύο πλευρές του ίδιου προβλήµατος, να καταλήξουν σε κάτι το
οποίο ή είναι αλήθεια ή πλησιάζει όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια. (2) Και ούτε
υπάρχει κάποια διαφορά ανάµεσα σε µας και σε αυτούς που νοµίζουν ότι ξέρουν κάτι,
εκτός του ότι αυτοί δεν έχουν καµία αµφιβολία ότι οι θέσεις τους είναι αληθινές, ενώ
εµείς υποστηρίζουµε ότι πολλά πράγµατα είναι πειστικά τα οποία µπορούµε εύκολα να
ακολουθήσουµε στην πράξη, αλλά µε δυσκολία να τα υποστηρίξουµε ως
αναµφισβήτητα. Επιπλέον, υπό αυτή την έννοια, είµαστε πιο ελεύθεροι και
απεριόριστοι, επειδή η κριτική µας δύναµη παραµένει αλώβητη και επειδή δεν
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Βλ. T. M. Olshewsky (στο Scepticism : Inter- disciplinary approaches), (1988) , 117.
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υποχρεωνόµαστε από κάποια αναγκαιότητα να υιοθετήσουµε όλους τους κανόνες και
τις τεχνητές επιταγές ορισµένων ανθρώπων.»
Κατανοούµε εποµένως ότι Σκεπτικισµός των ελληνιστικών χρόνων δεν
ταυτίζεται, σε καµία περίπτωση µε τον αγνωστικισµό. Όπως παρατηρεί και η
Πεντζοπούλου-Βαλαλά : « ο σκεπτικός δέχεται την δυνατότητα της γνώσης…και
επειδή τη δέχεται, αναζητεί την γνώση και την αλήθεια. Ο σκεπτικός φιλόσοφος είναι
από την φύση του “ζητητικός”.»82. Έτσι και οι παραπάνω µαρτυρίες από τον
Κικέρωνα,

συνιστούν,

αναµφίβολα,

µια

ιδιαίτερα

πολύτιµη

πηγή,

καθώς,

αναδεικνύουν την αναζήτηση – και εν τέλει, την ανέφικτη βέβαια στην πράξη,
κατάκτηση-

της

αλήθειας

ως

τον

τελικό

στόχο

της

κάθε

Σκεπτικής

επιχειρηµατολογίας83. Ταυτόχρονα, µας παραπέµπουν σαφώς στα ακόλουθα
αποσπάσµατα από την Απολογία, όπου ο Σωκράτης, καλούµενος να αιτιολογήσει τον
∆ελφικό χρησµό που τον ήθελε τον σοφότερο όλων των ανθρώπων, συνειδητοποιεί,
κατ’ αρχάς: « προς εµαυτον δ’ουν απιων ελογιζόµην, ότι τούτου µεν του ανθρώπου εγω
σοφώτερός ειµι· κινδυνεύει µεν γαρ ηµων ουδέτερος ουδεν καλον καγαθον ειδέναι, αλλ’
ουτος µεν οίεταί τι ειδέναι ουκ ειδως, εγω δε, ώσπερ ουν ουκ οιδα, ουδε οίοµαι· έοικα
γουν τούτου γε σµικρω τινι αυτω τούτω σοφώτερος ειναι, ότι α µη οιδα ουδε οίοµαι
ειδέναι.» (Απολογία, 21d2-7), ενώ, λίγο αργότερα, επεξηγεί : « και φαίνεται τουτ’ ου
λέγειν τον Σωκράτη, προσκεχρησθαι δε τω εµω ονόµατι, εµε παράδειγµα ποιούµενος,
ώσπερ αν <ει> είποι ότι “Ουτος υµων , ω άνθρωποι, σοφώτατός εστιν, όστις ώσπερ
Σωκράτης έγνωκεν ότι ουδενος άξιός εστι τη αληθεία προς σοφίαν.”» (Απολογία, 23
a7-b4).
Κατανοούµε εποµένως, ότι, όπως ακριβώς η «σοφία» του Σωκράτη
συνίσταται ουσιαστικά στην συνειδητοποίηση της άγνοιάς του, κατ’ ανάλογο τρόπο
και ο Σκεπτικός σοφός, σε αντίθεση προς τον Στωικό, υπερέχει σε σχέση µε τους
υπόλοιπους ανθρώπους, καθώς αρνείται να δεσµευτεί σε δογµατικές απόψεις και εν
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Πεντζοπούλου- Βαλαλά, (1975), σελ. 14-15. Όπως διευκρινίζει και η συγγραφέας, οι αγνωστικιστές
εγκαταλείπουν κάθε ελπίδα για την απόκτηση µιας µεταφυσικής γνώσης, ενώ αντιθέτως, οι σκεπτικοί,
στην ουσία, δεν παύουν ποτέ να την αναζητούν.
83
Παραπέµπω σχετικά στον J. Glucker (1978), ο οποίος αναφέρει (:60) χαρακτηριστικά: «Το Ύψιστο
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τέλει να δώσει αβάσιµα και βεβιασµένα την συγκατάθεσή του σε θέσεις, τις οποίες
αδυνατεί να αποδείξει έλλογα.
Στο σηµείο αυτό βέβαια οφείλουµε να αναγνωρίσουµε ότι οποιοσδήποτε
συσχετισµός ανάµεσα στην Σκεπτική Ακαδηµία και στον πλατωνικό Σωκράτη, δεν θα
ήταν δυνατό να πραγµατοποιηθεί, αν δεν απαντήσουµε κατ’ αρχάς στο ακόλουθο
θεµελιώδες ερώτηµα, σε σχέση µε την σωκρατική αποκήρυξη της γνώσης: Όταν ο
Σωκράτης των πλατωνικών διαλόγων δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τίποτα, είναι
ειλικρινής ή, στην πραγµατικότητα δεν εννοεί αυτά που µας λέει; Σε σχέση µε το
σηµαντικότατο αυτό πρόβληµα, υπήρξαν πολλοί οι µελετητές εκείνοι, οι οποίοι
έκαναν λόγο για την περίφηµη σωκρατική ειρωνεία, υποστηρίζοντας ότι ο Αθηναίος
φιλόσοφος επικαλούνταν την υποτιθέµενη άγνοιά του, προκειµένου να συµπαρασύρει
τους συµπολίτες του σε έναν διάλογο µαζί του και εν τέλει, να υποβάλει τις θέσεις
τους στην ελεγκτική διαδικασία . Ωστόσο, όπως παρατηρεί και ο Γ. Βλαστός84, όταν ο
Σωκράτης, στην Απολογία, εκφράζει την κατάπληξή του στο άκουσµα του χρησµού
του Θεού, δεν µπορούµε παρά να µην πειστούµε για την ειλικρίνειά του: « Όταν τα
άκουσα αυτά, αναρωτιόµουν τα έξης: Τι θα µπορούσε να εννοεί το θεός; Τι είναι αυτό
το αίνιγµα; Γιατί εγώ έχω συνείδηση ότι εγώ δεν είµαι σοφός µε κανένα τρόπο, είτε
µικρό είτε µεγάλο. Τι εννοεί λοιπόν, λέγοντας ότι είµαι ο σοφότερος; Γιατί σίγουρα δεν
ψεύδεται· γιατί δεν θα ήταν θεµιτό γι’ αυτόν να κάνει κάτι τέτοιο.”» (Απολογία, 21 b 27).
Από την άλλη πάλι πλευρά, δεν θα ήταν θεµιτό- χωρίς πρώτα να τη
διερευνήσουµε- να αποκλείσουµε και την αντίθετη εκδοχή, σύµφωνα µε την οποία ο
Σωκράτης, παρά τα λεγόµενά του, διεκδικεί για τον εαυτό του κάποιο είδος
ουσιαστικής γνώσης. Στο ίδιο άλλωστε το κείµενο της Απολογίας, λίγο µετά από το
προαναφερθέν απόσπασµα, εµφανίζεται να δηλώνει ρητά ότι γνωρίζει ότι είναι κακό
να διαπράττουµε αδικίες, καθώς και το να δείχνούµε ανυπακοή προς τους ανωτέρους
και καλύτερούς µας, είτε αυτοί είναι άνθρωποι, είτε θεοί (Απολογία., 29 b 6-7 : «το δε
αδικειν και απειθειν τω βελτίονι, και θεω και ανθρώπω, ότι κακον και αισχρόν εστιν
οιδα.»). Χωρίς αµφιβολία, στο σηµείο αυτό έχουµε µια σαφή και άµεση παραδοχή
µιας ηθικής αλήθειας, εκ µέρους του Σωκράτη. Αλλά και στους απορητικούς
διάλογους, είναι δυνατόν να διακρίνουµε, έµµεσα βέβαια, κάποιες ηθικές θέσεις, τις
οποίες φαίνεται να αποδέχεται ως αληθείς ακόµα και ο ίδιος ο φιλόσοφος. Κατά την
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Βλ.Vlastos, (1995),42.
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ελεγκτική διαδικασία και προκειµένου να ανατρέψει την θέση του συνοµιλητή του, ο
Πλάτωνας επικαλείται, κατά κανόνα, κάποιες δευτερεύουσες προκείµενες, οι οποίες
εµπεριέχουν την άρνηση του αρχικού ορισµού. Έτσι, στους πρώιµους διάλογους
ανακύπτουν κάποια θετικά, αν και όχι τελικά, συµπεράσµατα, όπως για παράδειγµα
στον Ευθύφρων ότι «η ευσεβής πράξη αγαπάται από τους θεούς επειδή είναι ευσεβής
και όχι το αντίθετο, ότι, δηλαδή, είναι ευσεβής επειδή αγαπάται από τους θεούς.»85.
Γιατί όµως, ο Σωκράτης να αποποιείται εµφατικά και κατ’ επανάληψη κάθε
είδους γνώσης, αν στην πραγµατικότητα – όπως προκύπτει µέσα από την ανάλυση
των διαλόγων- αποδέχεται ορισµένες, αν µη τι άλλο, ηθικές αλήθειες ; Την απάντηση
στο σηµαντικότατο αυτό πρόβληµα επιχείρησε να δώσει ο Βλαστός στο έργο του
Socratic Studies, προτείνοντας µια υπόθεση, η οποία στηρίζεται ουσιαστικά πάνω στη
διάκριση ανάµεσα σε δύο διαφορετικές µορφές γνώσης. Έτσι, από την µια πλευρά,
έχουµε την απόλυτη, την αλάνθαστη

και αναγκαία γνώση, ενώ, από την άλλη

πλευρά, την λιγότερο σίγουρη, την ανθρώπινη γνώση, η οποία είναι δυνατόν να
επιτευχθεί µέσα από την προσωπική µέθοδο έρευνας του Σωκράτη, µέσα, δηλαδή,
από τον διαλεκτικό έλεγχο. Αν αποδεχτούµε την παραπάνω υπόθεση του Βλαστού,
τότε αυτόµατα αίρεται και το όποιο παράδοξο ή και αντίφαση, µπορεί να υπάρξει, σε
σχέση µε την πραγµατική τοποθέτηση του φιλοσόφου απέναντι στο πρόβληµα της
γνώσης. Έτσι λοιπόν, όταν ο Σωκράτης δηλώνει ότι δεν γνωρίζει απολύτως τίποτα,
µικρό ή µεγάλο, αναφέρεται στο πρώτο είδος γνώσης, ενώ, όταν υπονοεί το αντίθετο,
µας παραπέµπει σαφώς, στο δεύτερο86.
Στο σηµείο εποµένως αυτό, δεν µπορούµε παρά να αναγνωρίσουµε ότι το
είδος ακριβώς, εκείνο της γνώσης, το οποίο ο ίδιος ο φιλόσοφος πιθανόν να αρνείται
για τον εαυτό του, δεν είναι άλλο από εκείνο που διεκδικεί και η Στωική γνωσιολογία
και το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο της δριµύτερης σκεπτικής κριτικής. Θυµίζουµε
85

Βλ.Vlastos, (1995), 11-12 και 44-46.
Βλ.Vlastos,κεφάλαιο “Socrates’ disavowal of knowledge”, (1995), 39-66. Σε συµφωνία µε τον Γ.
Βλαστό, οι Brickhouse και Smith, υποστηρίζουν, µε την σειρά τους, ότι δεν θα έπρεπε να επιχειρούµε
να λύσουµε το παράδοξο, κάνοντας λόγο για ανειλικρίνεια του Σωκράτη, κάθε φορά που αυτός
επικαλείται την άγνοιά του. Αντιθέτως, στο έργο τους Plato’s Socrates, οι δυο µελετητές προτείνουν,
και αυτοί, την υιοθέτηση µιας διάκρισης ανάµεσα σε δύο διαφορετικά είδη γνώσης, από τα οποία το
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ότι σύµφωνα µε τη στωική γνωσιολογία, το ανώτερο επίπεδο στην κλίµακα της
εννοιακής κατάκτησης, η επιστήµη ορίζεται ως η κατάσταση εκείνη της ψυχής του
σοφού, κατά την οποία έχουµε « την ασφαλη και βεβαίαν και αµετάθετον υπο λόγου
κατάληψιν» (ΣΕ Μ, 7.373 και SVF, II.56) . Και είναι ακριβώς αυτή η σύλληψη µιας
ανώτερης µορφής γνώσης, η οποία δεν είναι δυνατόν να ανατραπεί ή να διαψευστεί
από οποιοδήποτε είδος συλλογισµού, την οποία «πολεµούν», τόσο οι Νεότεροι
Ακαδηµαϊκοί, µέσω των αντιθετικών λόγων τους, όσο και ο Πλάτωνας, µε την
σταθερή του άρνηση να µας δώσει οποιονδήποτε θετικό ηθικό ορισµό – όσον αφορά
πάντα στους πρώιµους απορητικούς του διαλόγους.
Ωστόσο, παρά τα όσα κοινά σηµεία µπορέσαµε να εντοπίσουµε ανάµεσα στην
σωκρατική και στη σκεπτική αντιµετώπιση του προβλήµατος της γνώσης, δεν θα
πρέπει ποτέ να ξεχνάµε, ότι, σε αντίθεση µε τους νεότερους Ακαδηµαϊκούς, ο
Σωκράτης, στην πράξη, δεν αρνείται την δυνατότητα της κατοχής κάποιας, έστω και
όχι αλάνθαστης, µορφής γνώσης. Αντιθέτως, ο σκεπτικός φιλόσοφος, αν και
θεωρητικά θέτει και ο ίδιος ως τελικό του στόχο την ανεύρεση της αλήθειας, ωστόσο,
στην πράξη αρνείται ουσιαστικά την δυνατότητα αυτή. Θυµίζουµε ότι στον
Αρκεσίλαο το αίτηµα για την αποφυγή της πλάνης και φυσικά της λανθασµένης
συγκατάθεσης µάς οδηγεί συνειδητά και αναπόφευκτα στην εποχή. Με άλλα λόγια,
όταν ο εφεκτικός ξεκινάει έναν διάλογο µε τον διανοητικό του αντίπαλο, περιµένει,
εκ των προτέρων, ότι αυτός δεν θα µπορέσει παρά να καταλήξει στην εποχή. Από την
άλλη πάλι πλευρά, ο πλατωνικός Σωκράτης, σε καµία περίπτωση, δεν αναµένει, εξ
αρχής, ότι ο συνοµιλητής του θα οδηγηθεί, κατ’ ανάγκην, στην απορία και φυσικά
ουδέποτε συνιστά στους συµπολίτες του

την υιοθέτηση κάποιας φιλοσοφικής

στάσης, η οποία να ταυτίζεται µε την εποχή, όπως αυτή νοήθηκε και υποστηρίχθηκε
από την Νεότερη Ακαδηµία87. Στο σηµείο αυτό εντοπίζεται αναµφίβολα, ένα
σηµαντικότατο πρόβληµα, το οποίο, ωστόσο, δεν αναιρεί τους λόγους για τους
οποίους, όπως είδαµε, η Ελληνιστική Σκέψη αναζήτησε και εν τέλει, απέδωσε την
αρχική της έµπνευση στον Σωκράτη και τον Πλάτωνα.
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Βλ. C. Shields στο The Socratic Movement, (1994), 363-366.
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Επίλογος- Συµπεράσµατα.
Απ’ όλα τα παραπάνω καταλήγουµε εύλογα στο συµπέρασµα ότι τόσο σε
επίπεδο µεθοδολογίας, όσο και «γνωσιοθεωρίας», είναι πολλοί οι κοινοί τόποι
εκείνοι, οι οποίοι συνδέουν ουσιαστικά τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη µε την
Σκεπτική Ακαδηµία. Και ενώ σίγουρα δεν θα ήταν θεµιτό να κάνουµε λόγο για ένα
σκεπτικιστή Πλάτωνα – ή ακόµα και για έναν σκεπτικιστή Σωκράτη-, ωστόσο, δεν θα
µπορούσαµε να αρνηθούµε και έναν- το λιγότερο- αµβλυµµένο ή και υποκρύπτοντα
σκεπτικισµό, ο οποίος φαίνεται να διατρέχει κυρίως το πρώιµο έργο του και κατά
συνέπεια να δικαιολογεί µια σκεπτική του ανάγνωση από τους εκπροσώπους της
Νεότερης Ακαδηµίας.
Για να επανέλθουµε λοιπόν στο αρχικό µας ερώτηµα, θα είχαµε εν τέλει
άδικο, εάν καταδικάζαµε τον Αρκεσίλαο για εσκεµµένη αυθαιρεσία και παρερµηνεία,
όταν αποδίδει την έµπνευση για την σκεπτική του µεθοδολογία στην πλατωνική
διαλεκτική; Η απάντησή µας στο παραπάνω ερώτηµα, όπως προσπαθήσαµε να
καταδείξουµε και µέσα από την όλη µας ανάλυση, είναι µάλλον θετική- αν και
οφείλουµε ν’ αναγνωρίσουµε ότι µια απόλυτη απάντηση θα ήταν σίγουρα αδύνατον
να δοθεί. Αυτό βέβαια, δεν σηµαίνει ότι παραγνωρίζουµε τις πολλαπλές, γνήσιες
δυσκολίες, οι οποίες εµπλέκονται στο όλο ζήτηµα, ή ότι δεν καταλογίζουµε στον
Αρκεσίλαο µια αποσπασµατική και συχνά επιλεκτική ανάγνωση των πλατωνικών
διαλόγων. Και πράγµατι, µια συνολική και πιο διεξοδική ανάλυση του πλατωνικού
corpus που να καλύπτει ολόκληρο το φάσµα των έργων του, πιθανώς να είχε
οδηγήσει τους Νεότερους Ακαδηµαϊκούς σε διαφορετικά συµπεράσµατα, όσον
αφορά στην απόδοση της µακρινής «πατρότητας» των δικών τους διδασκαλιών.
Ωστόσο, στον βαθµό στον οποίο, ο Αρκεσίλαος επιλέγει να επεξεργαστεί και
εν συνεχεία, να επεκτείνει συγκεκριµένες σωκρατικές πρακτικές, εντάσσοντάς τες
µέσα στο πλαίσιο της δικιάς του συνειδητής σκεπτικής φιλοσοφίας, τότε δεν
µπορούµε παρά να δικαιώσουµε την προσπάθειά του, αλλά και να τον
δικαιολογήσουµε, όταν αυτοπαρουσιάζεται ως ο διάδοχος του σπουδαίου Αθηναίου
φιλοσόφου88. Με άλλα λόγια, στον βαθµό στον οποίο ο Πλάτωνας, πάντα πίσω από
το προσωπείο του δασκάλου του Σωκράτη, παρουσιάζεται αφενός να ασκεί
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55

εξονυχιστικό

έλεγχο

στους

συνοµιλητές

του,

µέσω

της

µεθόδου

των

ερωταποκρίσεων, αρνούµενος να συµβιβαστεί και να συγκατατεθεί σε βεβιασµένους
και

πρώιµους

ορισµούς,

και

αφετέρου

να

εκφράζει

συστηµατικά

τις

γνωσιοθεωρητικές του αµφιβολίες (κυρίως στα πρώιµα έργα του, αλλά και, όπως
είδαµε, σε µεταγενέστερα, όπως ο Θεαίτητος και ο Παρµενίδης), στο βαθµό αυτό και
οι ισχυρισµοί της Σκεπτικής Ακαδηµίας θα πρέπει να θεαθούν υπό ένα διαφορετικό
πρίσµα, φωτίζοντας µια ακόµα µοναδική σχέση ανάµεσα στον Πλάτωνα και στην
ζωντανή παράδοση που τον ακολούθησε ως τους Ελληνιστικούς χρόνους.
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