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Figurae paradoxorum:  
o παρα-λογισμός και η ψευδο-απόφανση  

μέσω ρητορικών σχημάτων στην αρχαιότητα 
 

Abstract 

Riddles, paradoxes, and controversies were investigated by the Greeks almost 
from the genesis of philosophy. From Anaximander to the Stoics of Roman 
times, disruption of the limits of reasoning, by the aid of paradoxical figures 
of thought, poses questions or draws conclusions that leave us with multiple 
answers or interpretations. It seems that these fairly unknown figures of 
thought, like sorites, crocodilina, the Liar, etc. are based on a common place 
between rhetoric and philosophy. Rhetoric, however, as the art of persuasion 
and logic, would not have included paradoxical thoughts. Its purpose would 
be to persuade, not to create questions and multiple versions of truth. From 
this point of view, the teaching of rhetoric should debar paradoxical figures. 
Nonetheless, paradoxes are not only taught, but they also show expertise 
that only exceptional orators possess. 
 

Keywords 

Figures of thought, paradox, rhetoric, philosophy.  
 

»Oh, ich bitte, Ingenieur, keine Unterstellungen!  
Ich verachte die Paradoxe, ich hasse sie! Lassen Sie sich alles, was ich 

Ihnen über die Ironie bemerkte, auch vom Paradoxon gesagt sein, und noch 
einiges mehr!  

Das Paradoxon ist die Giftblüte des Quietisnius, das Schillern des faulig 
gewordenen Geistes, die größte Liederlichkeit von allen!  

Im übrigen stelle ich fest, daß Sie wieder einmal die Krankheit in Schutz 
nehmen . . .«  

Thomas Mann, Der Zauberberg 

                                                      
* Επίκουρος Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Σχολή Κλασσικών και 

Ανθρωπιστικών Σπουδών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/sbouses 
@helit.duth.gr. 
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Αδυνατώ να αρχίσω αυτό το κείμενο...  
Οφείλω να γράψω, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, έως 5000 λέξεις και 
όχι από 2000 έως 5000. Αν, όμως, έγραφα 4999, θα παρέμενε το ζητού-
μενο κείμενο; Και πάλι, αν έγραφα 4998, θα παρέμενε το ζητούμενο 
κείμενο; ... Αν έγραφα 1 λέξη δεν θα παρέμενε κείμενο και πάλι; Ό-
μως, πώς γίνεται 1 λέξη να είναι κείμενο –πού τελειώνει η λέξη και 
πού αρχίζει το κείμενο; 

Παράδοξα, αντιφάσεις, άτοπα, παρασυλλογισμοί, παραλογισμοί... 
Από την αρχαιότητα, πρέπει να φτάσουμε στον Επίκτητο (2. 1) για να 
συνοψίσει σε δύο λέξεις τον ορισμό του παραδόξου 1

Το παράδοξο συνδέεται με το αίνιγμα 

: Παράδοξο είναι 
αυτό που συνάγει τὰ σύνακτα. Τα παράδοξα ορίζονται, με σύγχρονους 
όρους, ως προτάσεις που αντίκεινται στην παραδεδομένη λογική ή ως 
απαράδεκτα συμπεράσματα ενός συνολικού συλλογισμού που απαρ-
τίζεται από παραδεκτούς επιμέρους συλλογισμούς (Sorensen, 2003, 6). 

2

(

. Μοιράζονται κοινά στοι-
χεία σκέψης (λογικοί συνειρμοί), δομής (αντιθέσεις), έκφρασης (υπο-
θετικοί λόγοι, ερωτήσεις). Διαφέρουν, κάποτε, στις λύσεις: τα αινίγμα-
τα έχουν λύση, τα παράδοξα όχι πάντα. Μ  λέγε, κα  λέξεις μ ν ο -
νομα. δε  δέ σε λέξαι; / δε πάλιν μέγα θαῦμα) λέγων μ ν ο νομα λέξεις 
(Ελλ. Ανθ. 14. 22). Το 14 βιβλίο της Ελληνικής Ανθολογίας συλλέγει 
αινίγματα και μαθηματικά προβλήματα. Τί εξώθησε τον συγγραφέα 
να τα τοποθετήσει μαζί; Και τί κοινό μοιράζονται εν τέλει τα μαθημα-
τικά, τα αινίγματα και τα παράδοξα; Προφανώς, την απόλυτη λογι-
κή. Ωστόσο, πώς ένας παράλογος συλλογισμός μπορεί να στηρίζεται 
στην απόλυτη λογική; Τα παράδοξα αντιτίθενται στην κοινή γνώμη 
και όχι στην κοινή λογική· αντιθέτως, στηρίζονται στη λογική. Αλλά, 
όπως παρατηρεί ο Sorensen (2003, xii) 

 

Common sense may seem like a seamless, timeless whole. But it 
really resembles the earth’s surface; a jigsaw puzzle of giant 
plates that slowly collide and rub against each other. The sta-

                                                      
1 Πρέπει να διευκρινίσουμε, πάλι μαζί με τον Επίκτητο (4. 1. 173) ότι ο όρος 

είναι παράδοξον και όχι παράλογον. Σύμφωνα με τον Γεώργιο Χοιροβοσκό 
( πιμ. αλμ. 15. 19), η λέξη συντιθέμενη με την πρόθεση παρά, τηρεί και τις 
τρεις χρήσεις της πρόθεσης:. Τ ν κτ ς σχέσιν, ς τ  νομος,  κα  τ ν πλησίαν 
σχέσιν, ς τ  ζετο, παρέζετο  κα  τ ν πλείονα σχέσιν, ς τ  ρμ , παρορμ . 

2 Πρβλ. και Sorensen (2003, 6-10). 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB1.html
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bility of terra firma is the result of great forces and counter-
forces. The e uilibrium is imperfect; there is constant underly-
ing tension and, occasionally, sudden slippage. Paradoxes mark 
fault lines in our common-sense world. 

 

Tις απαρχές της παράδοξης σκέψης θα πρέπει να αναζητήσουμε, 
κατά πρώτον, στη λαϊκή σκέψη (Sorensen, 2003, 3-4), η οποία θα πέρασε 
και στη λογοτεχνία, στο αίνιγμα της Σφίγγας και στον Ο τιν του Ομή-
ρου 3

Αν τα παράδοξα στηρίζονται σε αντιθέσεις, ο πρώτος που αποδέ-
χτηκε την παράδοξη πραγματικότητα και δικαιούται τον τίτλο του 
master of paradox ( uffman, 2013, 135) είναι ο Ηράκλειτος 

, ακόμη και στο ησιόδειο ( ργ. κα  μ. 265-266): ο  θ’ α τ  κακὰ 
τεύχει νήρ, ς λλ  τεύχει, |  δ  κακ  βουλ  τ  βουλεύσαντι κακίστη. Κατά 
δεύτερον, στις απαρχές της φιλοσοφίας, στο εξω-ελληνικό στοιχείο και 
στο α νιγματωδ ς ποφθεγγομένους φιλοσοφ σαι (Διογ. Λαέρτ. Β.Φ. 1. 6). 
Επομένως, το παράδοξο στην καθαρά θεωρητική του μορφή αποτελεί 
μέρος της φιλοσοφίας. Όποιοι θεμελίωσαν τις βάσεις της λογικής συνέ-
λαβαν ταυτοχρόνως και τους παράδοξους συλλογισμούς. 

4

Πρώτος, όμως, ο Αναξίμανδρος διατυπώνει το πρώτο παράδοξο 
στην ιστορία της δυτικής σκέψης. Τα παράδοξα δεν είναι μόνον αντι-
θέσεις· είναι και επαγωγικοί ή παραγωγικοί συλλογισμοί που εκτεί-
νονται στο άπειρο: 

. Πιστεύ-
ει ότι όλος ο κόσμος μας είναι η αρμονική σχέση μεταξύ αντιθέτων 
(π.χ. απ. 10, 50, 51 D.-K. = 25, 26, 27 Marcovich). Και γράφει παρά-
δοξα: μεταβάλλον ναπαύεται (απ. 84a D.-K. = 56a Marcovich)· θάνατοι 
θνητοί, θνητο  θάνατοι ζ ντες τ ν κείνων θάνατον, τ ν δ  κείνων βίον 
τεθνε τες... (απ. 62 D.-K. = 47 Marcovich)· και παραδίδει γρίφους: σα 
ε δομεν κα  λάβομεν, ταῦτα πολείπομεν, σα δ  ο τε ε δομεν ο τ’ λάβομεν, 
ταῦτα φέρομεν (απ. 56 D.-K. = 21 Marcovich). 

 

ρχ ν ... ε ρηκε τ ν ντων τ  πειρον ... ξ ν δ   γένεσίς στι το ς 
ο σι, κα  τ ν φθορὰν ε ς ταῦτα γίνεσθαι κατὰ τ  χρεών  διδόναι γὰρ 
α τὰ δίκην κα  τίσιν λλήλοις τ ς δικίας κατὰ τ ν τοῦ χρόνου τάξιν.  

(απ. 1 D.-K. = Σιμπλ. Φυσ. 24. 13) 
[Ο Αναξίμανδρος] ισχυρίζεται ότι η απαρχή των όντων είναι το 

                                                      
3 Βλ. και Dodds (1962, 17, σημ. 105). 
4 Για τον Ηράκλειτο και τη ρητορική τού παραδόξου, βλ. Rohrer (1999, 19-25). 
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άπειρο ... όμως όπου δημιουργείται η γένεση των όντων, εκεί δη-
μιουργείται αναγκαστικά και η φθορά τους· γιατί πρέπει να δι-
κάζονται και να καταδικάζονται μεταξύ τους για την αδικία 
τους σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. 
 

Η λογική του Αναξίμανδρου μπορεί να ερμηνευθεί ως διαφυγή α-
πό μία άπειρη καταγωγή: Υπάρχουν κάποια πράγματα που υπάρ-
χουν τώρα σύμφωνα με την τάξη του χρόνου, αλλά που δεν υπήρχαν 
ανέκαθεν· οποιοδήποτε ον έχει μία αρχή, οφείλει την ύπαρξή του σε 
κάποιο άλλο που υπήρχε πριν από αυτό. Επομένως, υπάρχει ένα ον, 
το άπειρο, που δεν έχει αρχή, και, επομένως, η αρχή των όντων δεν 
εκτείνεται στο άπειρο 5

Τα περίφημα παράδοξα του –πατέρα των στωϊκών και καλύτερου 
μαθητή του Παρμενίδη– Ζήνωνα (απ. D.-K. 25-29) στηρίζονται στην 
ίδια λογική 

.  

6. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το απόσπασμα 27  
(= Αριστ. Φυσ. 239b) που θα μπορούσε να αναλυθεί ως εξής: Μπορείς να 
διασχίσεις ένα δωμάτιο; Για να φθάσεις απέναντι, πρέπει πρώτα να φθάσεις στη 
μέση. Κατόπιν, στη μέση της μέσης και κατόπιν στη μέση της μέσης της μέσης. 
Υπάρχουν άπειρα σημεία μεσότητας. Κανείς δεν μπορεί να κάνει άπειρες κι-
νήσεις σε πεπερασμένο χρόνο. ρα δεν μπορείς να διασχίσεις το δωμάτιο. Όσο 
αστείο και αν ακούγεται –εξαιτίας της αντίθετης εμπειρίας από την 
πραγματικότητα, οι μαθηματικοί διαβεβαιώνουν ότι ο Ζήνων δεν εί-
ναι παράφρων και ότι, μέσα στα πλαίσια της Λογικής, ο συλλογισμός 
του είναι απολύτως λογικός. Το παράδοξο του Ζήνωνα επιλύθηκε 
θεωρητικά μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Georg Cantor 7

Οι φιλοσοφικές θεωρίες, όμως, δεν φαίνεται να παραμένουν μόνον 
εντός της κλειστής αγοράς των φιλοσόφων, αλλά προεκβάλλονται και 
στο δημόσιο χώρο. Ο περίφημος Επίχαρμος 

. 

8

                                                      
5 Πρβλ. και την ερμηνεία και τις παρατηρήσεις του Heidegger (1984, 13-58). 

 προσφέρει ένα χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι ποιητές εμπνέο-
νται από τους φιλοσοφικούς στοχασμούς, τους ενσωματώνουν στο 

6 Για τον Ζήνωνα και το παράδοξο, βλ. γενικά Sorensen (2003, 44-57, με τη 
βιβλιογραφία). Για την αντιμετώπιση των παραδόξων του από τον Αρι-
στοτέλη, βλ. King (1949)· White (1982). 

7 Βλ. Sorensen (2003, 54-57). 
8 Για τη ζωή και το έργο του  Επίχαρμου, βλ. ενδεικτικά τη μονογραφία τού 

Kerkhof (2001). 
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έργο τους για να τους προσδώσουν ευρύτερη διάσταση και να τους 
μετατρέψουν σε κωμωδία: 

 

δε νῦν ρη | κα  τ ς νθρώπως   μ ν γὰρ α ξεθ’,  δέ γα μὰν φθίνει, 
| ν μεταλλαγ ι δ  πάντες ντ  πάντα τ ν χρόνον. |  δ  μεταλλάσσει 
κατὰ φύσιν κο ποκ’ ν τα τ ι μένει, | τερον ε η κα τόδ’ δη τοῦ 
παρεξεστακότος, | κα  τ  δ  κ γ  χθ ς λλοι κα  ν ν λλοι τελέθομες, 
| κα θις λλοι κο ποχ’ ω το  καττ ν <α τ ν α > λόγον.  

(απ. 2 D.–K. = 276 K.–A.) 
 

Το νόημα του αποσπάσματος είναι ότι τα πάντα μεταλλάσσονται 
με το χρόνο· τίποτε δεν είναι το ίδιο με αυτό που ήταν χθες, ούτε καν 
οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το παραπάνω απόσπασμα δεν είναι φιλοσοφι-
κός λόγος, είναι απόσπασμα κωμωδίας από την κωμωδία του Επί-
χαρμου. Ο φιλοσοφικός λόγος στηρίζει το κωμικό στοιχείο ως εξής: 
Διαλέγονται ένας οφειλέτης με το δανειστή και ο δανειστής συμφωνεί 
με τις προτυπωθείσες φιλοσοφικές σκέψεις του οφειλέτη ότι οι άνθρω-
ποι δεν παραμένουν ποτέ οι ίδιοι. Τότε ο οφειλέτης θριαμβευτικά λέει 
ότι τ  χρέος νῦν ο κ φείλει γεγον ς τερος και τότε ο δανειστής τον 
ξυλοφορτώνει λέγοντας τερον μ ν ε ναι τ ν τετυπτηκότα… 

Οι θεωρίες των φιλοσόφων εφαρμόζονται  Είτε πρόκειται για τον 
Επίχαρμο που γράφει μια ολόκληρη κωμωδία με κεντρικό θέμα το 
παράδοξο, αφορμώμενος από τον Ηράκλειτο· είτε τα παράδοξα του 
Στρεψιάδη στις Νεφέλες του Αριστοφάνη (339 bis κ.εξ.), που υπόσχεται 
να πληρώσει ένα μεγάλο ποσό, για να μάθει πώς να αθετεί τις υποσχέ-
σεις του· είτε οι σοφιστές με πρωτοστάτη τον Πρωταγόρα, που στηρί-
ζουν τις δικανικές επιχειρηματολογίες τους στο παράδοξο· είτε ο Ευ-
βουλίδης, που κωδικοποιεί και εφευρίσκει καινούργια παράδοξα και 
τα κατονομάζει –τα παράδοξα υπεισέρχονται στην καθημερινότητα 
των αρχαίων Ελλήνων ήδη από τον 5ο αι. π.Χ. Οι Έλληνες εννόησαν 
ότι κάτι χρήσιμο μπορεί να προκύψει από τα παράδοξα: το πνευμα-
τώδες που εξυπηρετεί την κωμωδία και το δυσεπίλυτο που εξυπηρετεί 
τα δικαστήρια. Ίσως και για τούτο ο Αριστοτέλης θεωρεί υποχρέωσή 
του να αντικρούσει τη λογική τους (π.χ. Φυσ. 239b· Σοφ. λεγχ. 179b· 
Π. εν. ην. Γοργ και passim). 

Το επόμενο βήμα που ακολουθεί η ιστορία των παραδόξων σχετί-
ζεται με την εμβληματικότερη μορφή στην ιστορία των παραδόξων, 
τον Ευβουλίδη. Ο Ευβουλίδης, μαθητής του Ευκλείδη και διάδοχός 

http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html
http://stephanus.tlg.uci.edu/help/BetaManual/online/SB2.html


Figurae paradoxorum  

 

Figura in Praesentia 
321 

του στη σχολή των Μεγάρων, ήταν σε ανοικτή αντιπαράθεση με τον 
Αριστοτέλη και τη σχολή του 9. Ο Διογένης Λαέρτιος (2. 108) του πι-
στώνει την εφεύρεση πολλών παραδόξων. Ο Ευβουλίδης είναι ο πρώ-
τος που από τη φιλοσοφική θεωρία περνάει στην πράξη. Συνεχίζο-
ντας, προφανώς, την τάση της εποχής του, κατηγοριοποιεί και ονο-
μάζει τα παράδοξα. Είναι, αν μη τι άλλο, ο ανάδοχος των παραδό-
ξων: τους δίνει ευφάνταστα ονόματα ανάλογα με το παράδειγμα που 
χρησιμοποιεί· τα χρησιμοποιεί ως διαλεκτικά επιχειρήματα στους λό-
γους του εναντίον του Αριστοτέλη. Ο Ευβουλίδης και τα παράδοξά 
του φθάνουν, μέσω του Κικέρωνα (Paradoxa stoicorum) 10 και της Και-
νής Διαθήκης (Τιτ. 1. 12–13), διατρέχοντας μια συνεχόμενη πορεία, 
μέχρι τον 21ο αιώνα 11

Τα δεδομένα του Ευβουλίδη παγιώνονται και ενσωματώνονται σε 
φιλοσοφικό σύστημα από τον Χρύσιππο, που ανατρέπει την παρακμή 
των στωϊκών και δίνει απάντηση στην αναζωπύρωση του ενδιαφέρο-
ντος για τα παράδοξα από τον σκεπτικό Αρκεσίλαο, του οποίου υ-
πήρξε μαθητής. Ο πολυγραφότατος  Χρύσιππος 

. 

12, θεμελιώνοντας την 
επιστημολογία, τη φιλοσοφία της γλώσσας και τη λογική, εντάσσει τα 
παράδοξα στη φιλοσοφική σκέψη ως μέρος της διαδικασίας της αντί-
ληψης και τα συνδέει με την καταληπτική φαντασία, τα αξιώματα και 
τους αναπόδεικτους λόγους (απ. 276 SVF). Γράφει, μάλιστα, σειρά έρ-
γων από τα οποία διασώθηκαν μόνον οι τίτλοι. Δεν γνωρίζουμε τί α-
κριβώς περιέχεται στα συγγράμματα αυτά, όμως η σύνταξη του τί-
τλου περ   (όνομα παραδόξου) πρ ς  (όνομα προσώπου), π.χ. περ  
ο τιδος λόγου πρ ς πικράτην α  (απ. 16 SVF), υποδεικνύει ότι τα παρά-
δοξα σχήματα χρησιμοποιούνται, αφενός, με το όνομα που τους έ-
δωσε ο Ευβουλίδης και, αφετέρου, ως διαλεκτικά επιχειρήματα κατά 
προσώπων που ήδη τα χρησιμοποιούν –εδώ, εν προκειμένω, του ρή-
τορα Επικράτη. Από την άλλη, στο απ. 14 SVF (περ  τ ς κατὰ τὰς λέξεις 

νωμαλίας πρ ς Δίωνα α  β  γ  δ · περ  τ ν πρ ς τὰς φωνὰς σωρειτ ν 
                                                      

9 Βλ. Moline (1969, με τη βιβλιογραφία) και πβ. Sorensen (2003, 84-86). 
10 Για το έργο, βλ. Kumaniecki (1957)·  Webb (1985, 1-12). Για τη σχέση του με 

τη ρητορική, βλ. Wallach (1990). 
11 Βλ. Sorensen (2003, xi-xv). 
12 Πρβλ. και τις κατακρίσεις: Διογ. Λαερτ., 7. 180-181: ε  γάρ τις φέλοι τ ν 

Χρυσίππου βιβλίων σ’ λλότρια παρατέθειται, κεν ς α τ   χάρτης καταλελείψε-
ται, που ο Διογένης αποδίδει στον Απολλόδωρο τον Αθηναίο. 
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λόγων α  β  γ · περ  σολοικισμ ν α ) η ενσωμάτωση των σωρειτών λόγων 
μαζί με ζητήματα θεωρίας της γλώσσας επιτρέπει να εικάσουμε ότι τα 
παράδοξα αντιμετωπίστηκαν με διαφορετικούς τρόπους και διαφορε-
τικούς λόγους σε ξεχωριστά κομμάτια της στωικής φιλοσοφίας 13

Αν οι προγενέστεροι φιλόσοφοι συνέλαβαν το θέμα των παραδό-
ξων και ο Ευβουλίδης έφτιαξε το σχέδιο, ο Χρύσιππος το ολοκληρώνει 
με χρώματα και λεπτομέρειες. Οι μεταγενέστεροι, είτε είναι ο Κικέρων 
(Paradoxa stoicorum) και ο Κοϊντιλιανός (I.O. 1.10.5) 

. 

14,  είτε ο Σέξτος ο 
Εμπειρικός (Πρ ς λογικ. 9. 190, 7. 416), ο Ασπάσιος ( θ. Νικομ. 56. 29) 
και άλλοι, είτε ο Μιχαήλ Ψελλός (Θεολ. 3) και ο Russell και οι θεωρη-
τικοί της κβαντικής φυσικής και των μαθηματικών ή της ψυχιατρι-
κής, απλώς σχολιάζουν και επεκτείνουν αυτά τα δεδομένα και, κατά 
το μάλλον, ένα μόνον μέρος τους 15

Από αυτή τη συντομότατη, δυσχερή, ολισθηρή και, ασφαλώς, λαν-
θασμένη μεθοδολογικά αναδρομή στη φιλοσοφία διαφαίνεται ότι τα 
παράδοξα διατρέχουν ως θέμα όλες τις σχολές φιλοσοφίας. Ανήκουν, 
όμως, μόνον στη φιλοσοφία 

. 

16; Ήδη, έχει παρατηρηθεί η χρήση τους 
από την κωμωδία· ήδη, σοφιστές 17 όπως ο Πρωταγόρας, τα χρησιμο-
ποιούν στους ρητορικούς τους λόγους και θεωρητικοί, όπως ο Αρι-
στοτέλης, τα πιστώνουν στους σοφιστές. Το ζήτημα του διαχωρισμού 
και της διάκρισης μεταξύ ρητορικής, σοφιστικής και φιλοσοφίας εκ-
φράζει μια διαμάχη που ξεκινά από τον Γοργία και τους σοφιστές, 
συνεχίζεται και αναζωπυρώνεται κατά τη δεύτερη σοφιστική και πα-
ραμένει δυσεπίλυτο μέχρι και τους πρώτους βυζαντινούς χρόνους 18

                                                      
13 Για την αντιμετώπιση του σωρείτη από τον Χρύσιππο, βλ. Leib (2001)· 

Bobzien (2004, με τη βιβλιογραφία). 

. 

14 Βλ. και Brouwer (2014, 12). 
15 Βλ. Sorensen (2003, κεφ. 12-24 και τη γενική βιβλιογραφία).  
16 Δεν πιστεύουμε ότι ισχύει η γνώμη του Sorensen (2003, 162) ότι «Greek o-

rators used them as rhetorical devices. But Greek philosophers did not take 
pragmatic paradoxes seriously». 

17 Για τη σχέση της πρώιμης ρητορικής και ιδιαίτερα του Γοργία με το παρά-
δοξο, βλ. Rohrer (1999, 25-29). 

18 Βλ., ενδεικτικά, Anderson (1990, 96)· Whitmarsh (2005, 18-9) που αντικατοπ-
τρίζει, μεταξύ άλλων, και τη δυσκολία εκ μέρους των συγγραφέων να κα-
τανοήσουν τον ρόλο αυτού του νέου, chameleonlike (Anderson, 1990, 109) 
προσώπου. 
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Εκεί, πλέον, επαναπροσδιορίζεται και επιστρέφει στις απαρχές της 
φιλοσοφίας όπου ο πολυ στωρ μπορεί να ασχολείται με τη ρητορική, 
τη φιλοσοφία, τη σοφιστική, αλλά και τα μαθηματικά, τη φυσική και 
άλλες επιστήμες, χωρίς διχασμούς και δισταγμούς. Πώς, όμως, υπει-
σέρχονται στη ρητορική, πώς φθάνει ο Ερμογένης (π.χ. Προγυμν. 7, 
10� Π. ε ρ. 2, 3), ο κατεξοχήν Έλληνας θεωρητικός της ρητορικής, να 
πραγματεύεται τα παράδοξα και να τα θεωρεί αποτελεσματικότατα; 

Εφόσον τα όρια μεταξύ των επιστημών, ακόμα και σήμερα, παρα-
μένουν δυσδιάκριτα και, ενδεχομένως, δεν υπάρχουν, προφανώς, τα 
παράδοξα ευρίσκονται σε αυτά τα όρια, μεταξύ φιλοσοφίας, ρητο-
ρικής και θετικών επιστημών 19

Γι  αυτό το λόγο, θα δούμε (πιν. 1), πρώτον, ότι οι συγγραφείς που 
παραδίδουν πληροφορίες γι  αυτά είναι λίγοι, όμως ιδιαιτέρως ση-
μαίνοντες· δεύτερον, ότι υπηρετούν διαφορετικά λογοτεχνικά είδη: 
από αυτούς (σχεδόν 30 στο σύνολο), 10 περίπου είναι φιλόσοφοι από 
όλες σχεδόν τις σχολές, 5  ρήτορες, 3 κωμικοί και σατιρικοί, 5 σχολι-
αστές ή λεξικογράφοι, ενώ οι υπόλοιποι είναι διαφόρων ειδών, χρι-
στιανοί, θεολόγοι και ο Γαληνός. Το μεγαλύτερο μέρος των συγγρα-
φέων προέρχεται από τους μετά Χριστόν αιώνες, με παρατηρητέα συ-
γκέντρωση τον 2ο-3ο αιώνα, όταν ο κόσμος των παραδόξων έχει γίνει 
ήδη συρμός 

. Καταλαμβάνουν τον κοινό συνορι-
ακό χώρο, υπακούοντας στην ανάγκη να δανείζονται από πολλά μέ-
ρη ταυτοχρόνως. Και ακριβώς επειδή τα παράδοξα τοποθετούνται 
στα άκρα, όταν χρησιμοποιούνται από την ρητορική, αυτή μεταμορ-
φώνεται σε μια ρητορική μακριά από τη γνωστή· τα παράδοξα γίνο-
νται φορείς της ρητορικής των θαυμασίων. 

20

Αποτιμώντας συνολικά τα προτυπωθέντα, παρατηρούμε τη διαρ-
κή και σταθερή, ενδεχομένως κατά περίσταση και σε μικρή κλίμακα, 
ενασχόληση της ελληνικής σκέψης με τα παράδοξα, ανά αιώνες και 
λογοτεχνικά είδη. Δεν θα ήταν βάσιμος ο ισχυρισμός ότι τα παρά-
δοξα αποτελούν φλέγον ή κοινότοπο ζήτημα· ίσως για τούτο θα μπο-
ρούσε να τους αποδοθεί ο χαρακτήρας του εξωτικού είδους, προορι-
σμένου για ειδικές περιπτώσεις. 

.  

                                                      
19 Πρβλ. τις αντιρρήσεις του Rohrer (1999, 29-31). 
20 Πρβλ. την εισαγωγή του ardie (2009, 1-18), σχετικά με την κουλτούρα 

του παραδόξου ήδη από την εποχή του Αυγούστου.  
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*** 
Προτού προχωρήσουμε στην έκθεση των παράδοξων σχημάτων λόγου, 
οφείλουμε κάποιες διευκρινίσεις. Η σύγχρονη έρευνα έχει κάνει προ-
σπάθειες να κατηγοριοποιήσει τα παράδοξα και, γενικότερα, τα σχή-
ματα λόγου οντολογικά 21. Από όλες τις προσπάθειες 22, από τις οποίες 
λείπει η φιλολογική προσέγγιση, πολύ πρόσφατα ο Baruchello (2015), 
με κριτήρια βασιζόμενα στην gestalt ψυχολογία, έχει πλησιάσει την 
κατάταξη με τον ορθότερο τρόπο. Τα παράδοξα χαρακτηρίζονται σχή-
ματα διανοίας 23, που υπακούουν στον νόμο της εγγύτητας 24 και της 
συμμετρίας 25

                                                      
21 Πολύ σημαντική, που όμως δεν καταλήγει σε οριστικά συμπεράσματα, εί-

ναι η συμβολή του Plett (1994). Τα ζητήματα κατάταξης των παραδόξων έ-
χουν θεσπίσει με ακρίβεια οι Kelly et al. (2011)· Harris et al. 

. Θα προσθέσουμε ότι, ως προς το γλωσσολογικό πεδίο, 
αναφέρονται, φυσικά, στην έννοια, ενώ η βασική τους λειτουργία είναι 
η εναλλαγή ( λλοίωσις) και η ειδική τους λειτουργία είναι ο παρα-

22 Ενδεικτικά, οι Καχριμάνης & Κολλάρος (s.d., 3) κατατάσσουν το παράδοξο 
στα ρητορικά σχήματα διανοίας. Ο Anderson (2000) τα παραλείπει. Ο Lan-
ham (1991, s.v.v. paradoxon, ceratin, crocodilinae, sorites) παραδίδει λανθα-
σμένους ή ελλιπείς ορισμούς για όσα παράδοξα πραγματεύεται. Για μια 
πληρέστερη συζήτηση και βιβλιογραφία ως προς την κατάταξη, βλ. Baru-
chello (2015, 14, 22-23). 

23 Baruchello (2015, 20, tab. 1, s.v. paradox). Στην ίδια κατηγορία κατατάσσε-
ται, λανθασμένα κατά τη γνώμη μας, το οξύμωρο (20, tab. 1, s.v. oxymoron). 
Το οξύμωρο είναι σχήμα λέξεως. Εξίσου λανθασμένο φαίνεται το ότι τα πα-
ράδοξα, επειδή εμπεριέχουν ερωτήσεις, ανήκουν φυσικά και στα χρώματα 
(βλ. π.χ. https://profraha.wordpress.com/2015/05/04/scheme-trope-chro 
ma-move/yτελευταία πρόσβαση 10.2017). 

24 Baruchello (2015, 12): «Congruous cognitive elements that are spatially 
close together tend to be structured as a group; e.g. the following set of 
circles is perceived as three horizontal sets rather than, say, twenty-three 
vertical sets: 
||||||||||||||||||||||| 
||||||||||||||||||||||| 
�|||||||||||||||||||||||». 

25 Baruchello (2015, 12): «Congruous cognitive regions bound by symme-
trical disposition tend to be apprehended as coherent structures; e.g. the 
following set of brackets is perceived as constituted by five pairs of sym-
metrical brackets rather than, say, ten individual brackets: (  ) [  ] (  ) [  ] (  ). 

https://profraha.wordpress.com/2015/05/04/scheme-trope-chro%20ma-move/
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συλλογισμός. Στη δική μας εξέταση, θα γίνει μόνο μία βασική διάκριση 
και ομαδοποίηση, σε λογικά 26 και πραγματιστικά 27

Ο διασημότερος από τα λογικά παράδοξα είναι ο σ ω ρ ( ε ) ί τ η ς  
(Γράφημα 1) 

 παράδοξα. 

28

Η ‘αγωγή’ που τον βάπτισε είναι η εξής: Αν από έναν σωρό αφαι-
ρέσουμε έναν κόκκο παραμένει σωρός 

. Το όνομά του, όπως και τα άλλα ονόματα με τα οποία 
είναι γνωστός, προέρχεται από ονοματοποιία. Σύμφωνα με τον Ψελ-
λό (Θεολ. 3. 130), λαμβάνει το όνομά του αναλόγως προς το παρά-
δειγμα που εκάστοτε χρησιμοποιείται. Έτσι, ονομάζεται και φαλακρός 
και κομήτης και πενεστής και θερίζων και αλλιώς. Τον πλήρη ορισμό 
του παραδίδει ο Σιμπλίκιος (Σχ. ρ. Φυσ. 10. 1177):  μέντοι σωρίτης σο-
φιστικός στι λόγος κ τ ς παρὰ μικρόν, ς φασιν, ρωτήσεως πάγων κατὰ 
τ ν ἔκλυσιν τ ν φαντασι ν π’ δηλον  ψεῦδος κφανές. Συνεχίζει, πα-
ραθέτοντας το κλασικό παράδειγμα της σταγόνας: πότερον  πρώτη α-
ν ς ἔδρασέ τι ε ς τ ν πέτραν  ο  ε  μ ν γὰρ ἔδρασε, π ς ο χ ρ ται τ  πάθος; 
ε  δ  μή, ο τε  δευτέρα ο τε  σχάτη  π ς ο ν  κοιλότης γένετο τ ς πέ-
τρας; ρ ς, τι ο τος ο κ ε ς τ  πειρον πάγει. π ς ο ν τ  σωρίτ  φησ ν ε ς 
τ  πειρον πάγειν; 

29

Ο ίδιος συλλογισμός εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες τα όρια μεταξύ αντιθέτων εννοιών είναι δυσδιάκριτα ή, για 
την ακρίβεια, αδιάκριτα. Για παράδειγμα, μία τρίχα μόνον στο κε-
φάλι καθιστά κάποιον φαλακρό, επίσης δύο, και τρείς, και ούτω καθε-
ξής· και σε ποιο όριο κατοικεί η διαχωριστική γραμμή μεταξύ φαλα-
κρού και κομήτη; 

; Η απάντηση είναι θετική. 
Αν αφαιρεθούν 2, 3, 4 κ.ο.κ. κόκκοι και μείνει μόνον ένας κόκκος που 
είναι σωρός, πού είναι ο σωρός; Η ίδια συλλογιστική πορεία επανα-
λαμβάνεται για όλα τα πράγματα που συναποτελούν ένα σύνολο: 
μαλλιά, χωράφι από στάχυα, σύνολο χρημάτων, ... 

                                                      
26 Τα λογικά παράδοξα είναι «a contradiction that follows correct deduction 

from correct premises» (Watzlawick et al., 1967, 188).  
27 Τα πραγματιστικά παράδοξα είναι «practical [paradoxes], arising in ongoing 

interaction, and consists of ‘paradoxical injunctions’» (Watzlawick et al., 1967, 
190). Bλ. και Ebersole (1953)· Miller (1987)· Haslanger (1992). 

28 Για τον σωρείτη, βλ. Mignucci (1993, με βιβλιογραφία).  
29 Όπως παραδίδεται, σε μεταγενέστερους χρόνους, από τον Ψελλό (Θεολ. 3): 

ρά γε πληρωθήσεται μέδιμνος παρὰ κόκκον να; 
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Ένα άλλο ζήτημα, το αρχικό, όπως αναρωτιέται ο Σιμπλίκιος στο 
προαναφερθέν απόσπασμα, αναφαίνεται από το παράδειγμα της 
σταγόνας: Αν το νερό φθείρει το βράχο, τότε και οι σταγόνες φθεί-
ρουν το βράχο. Πόσες όμως; Μήπως, αναγκαστικά, έστω και μία στα-
γόνα φθείρει το βράχο; 

Ο σωρίτης, λοιπόν, στηρίζεται σε σύνολα που δεν είναι ή δεν φαί-
νονται πεπερασμένα και τείνουν προς το άπειρο. Στηρίζεται, επίσης, 
στην έλλειψη πρακτικού ορισμού της μεσότητας για τέτοια σύνολα, 
ενός σημείου που πριν από αυτό τελειώνει ένα όν και μετά από αυτό 
αρχίζει κάποιο άλλο, και, τέλος, στηρίζεται στην ερώτηση αν το μέρος 
εμπεριέχει το σύνολο. 

Τον σωρίτη οι πηγές τον χαρακτηρίζουν σόφισμα. Γιατί, όπως α-
ναφέρει ο Σέξτος ο Εμπειρικός (Πρ ς λογικ. 7. 416), κινείται μεταξύ κα-
ταληπτικ ς φαντασίας και κατατάληπτης και θολώνει τις κρίσεις. Ο θ ε -
ρ ί ζ ω ν  δημιουργεί τα εξής προβλήματα: αν θερίσω ένα στάχυ από έ-
να χωράφι, και έχω θερίσει και δεν έχω θερίσει 30. Πώς όμως γίνονται 
ταυτοχρόνως και τα δύο; Η ίδια υπόθεση στο δικαστήριο: με πόσα 
εγκλήματα γίνεται κανείς εγκληματίας; Και το ίδιο επιχείρημα στη 
Θεολογία: ο Θεός είναι τα πάντα, άρα και η γη, άρα και οι άνθρω-
ποι  Πώς, όμως, γίνεται ένας άνθρωπος να είναι Θεός; Άρα, δεν υ-
πάρχει θεός, όπως λέει ο Καρνεάδης και οι οπαδοί του 31

Με αυτά τα προβλήματα, καταλαβαίνει κανείς γιατί γράφτηκαν 
ολόκληρα συγγράμματα για τους σωρίτες και γιατί συστήνεται, μόλις 
ακούς ότι πάει να αρθρωθεί ένα σωρίτης, στασθαι κα  πέχειν να μ  κ-
πέσωσιν ε ς τοπίαν (Σεξτ. Εμπ., Πυρρ. 2. 253).  

. 

Εξίσου διάσημος είναι και ο κ ρ ο κ ο δ ε ι λ ί τ η ς  ή κ ρ ο κ ο δ ε ι -
λ ί ν η ς  (ή η κ ρ ο κ ο δ ε ι λ ί ν η ) . Πήρε το όνομά του από τόν εξής αι-
γυπτιακό μύθο: Κάποια γυναίκα βάδιξε με το παδί της στις όχθες του 
ποταμού, όταν ένας κροκόδειλος αρπάζει το παιδί. Ο κροκόδειλος 
υπόσχεται ότι, αν του πει την αλήθεια για το αν θα της επιστρέψει το 
παιδί, θα το επιστρέψει. Εκείνη απαντά ότι δεν θα της το επιστρέψει 
και αξιώνει την επιστροφή του παιδιού 32

                                                      
30 Βλ. Αμμών., Π. ρμην. 131. 

. Από το παράδειγμα δεν γί-
νεται άμεσα κατανοητό το δίλημμα που εμπεριέχει ο κροκοδειλίτης. 

31 Βλ. Σέξτ. Εμπ., Πρ ς λογικ. 9. 190. Πρβλ. Coussin (1941). 
32 Βλ. Ανων., Ερμογ. Π. Στασ. 7. 163· Λουκ. Β. Πρ σ. 22· Quint., I.O. 1.10. 5. 
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Αυτό, κατά τον Ερμογένη (Π. στάσ. 1.  8 1),  οδηγεί πάντοτε στο αντί-
θετο συμπέρασμα. Ο κροκοδειλίτης ταυτίζεται με τον π ρ ί ο ν α  και τον 
ψ ε υ δ ό μ ε ν ο ν . Με τους λόγους αυτούς βαδίζουμε αποκλειστικά στα 
λογικά παράδοξα, το διασημότερο των οποίων είναι ο ψ ε υ δ ό μ ε ν ο ς : 
Λέει ο Επιμενίδης (που είναι Κρητικός) ότι όλοι οι Κρήτες είναι πά-
ντα ψεύτες (απ. 1 D.-K.). Αν λέει την αλήθεια, ψεύδεται και άρα δεν 
λέει την αλήθεια. Αν λέει ψέμματα, η πρόταση δεν είναι αληθινή, άρα 
λέει την αλήθεια. Οι δύο υποθέσεις που προκύπτουν από την αρχική 
πρόταση είναι αντιφατικές εσωτερικά και αντιφατικές μεταξύ τους 33

Ως συλλογισμοί, τα παράδοξα αυτά είναι πνευματώδη και διασκε-
δαστικά. Η ρητορική τους χρήση, όμως, δημιουργεί ανεπίλυτα προ-
βλήματα, όπως αυτό σε πραγματικά μαρτυρούμενη υπόθεση 

. 

34

Ο κροκοδειλίτης ανήκει στα παράδοξα και τα άτοπα και, για τον 
Ερμογένη (Π. στάσ. 1. 102), αντιπροσωπεύει την κατεξοχήν κατηγορία 
των άπορων λόγων και δεν είναι στα όρια των φιλοσοφικών ερωτη-
μάτων, όπως ο σωρίτης. Πρόκειται για καθαρό ρητορικό δίλημμα, 

: Ο 
Εύαθλος συνάπτει συμβόλαιο για να τον διδάξει ο Πρωταγόρας, υπό 
τον όρο ότι θα πληρώσει με την πρώτη του δικαστική νίκη. Τα μαθή-
ματα ολοκληρώνονται και ο Εύαθλος αρνείται να πληρώσει, ισχυρι-
ζόμενος ότι ακόμα δεν έχει κερδίσει την πρώτη του δίκη.  Ο Πρωτα-
γόρας ασκεί αγωγή εναντίον του, και ο Εύαθλος επιχειρηματολογεί 
ως εξής: Αν νικήσω στο δικαστήριο, δεν θα πληρώσω, γιατί θα σε υπο-
χρεώσει το δικαστήριο να πληρώσεις εσύ, επειδή έχασες τη δίκη. Αν 
χάσω, δεν θα πληρώσω, γιατί θα σε πλήρωνα, μόνον εφόσον νικούσα 
την πρώτη μου δίκη. Ο Πρωταγόρας, φυσικά, αντιστρέφει τα επιχει-
ρήματα, ισχυριζόμενος ότι, αν νικήσει, θα πρέπει να πληρώσει, γιατί 
νίκησε και αν χάσει, θα πρέπει να πληρώσει, γιατί τον υποχρεώνει το 
δικαστήριο. Το περιστατικό είναι γενικώς γνωστό και, σχεδόν πάντο-
τε, συνδέεται με την προσωπικότητα του Εύαθλου και διασώζεται 
μάλλον χάριν του ευφυολογήματος και του ανεκδοτολογικού χαρα-
κτήρα του. Η κατηγοριοποίηση του περιστατικού ως κροκοδειλίτη 
ανήκει στον Συριανό (Π. στάσ. 42 Rabe), ο οποίος φαίνεται να είχε υ-
πόψη του χαμένο έργο του Χρύσιππου. 

                                                      
33 Σχετικά με τη θέση του Χρύσιππου για τον ψευδόμενον, βλ. Papazian (2012). 
34 Βλ. Χρύσιππ., απ. 286 SVF. Για τη σημασία του περιστατικού, βλ. Notomi 

(2013, 23-24). 
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του οποίου τα σκέλη είναι ακριβώς αντίθετα και ισάξια. Από αυτή 
την άποψη, συνδέεται με τα οξύμωρα και τις αντιθέσεις, τις αντιφρά-
σεις και τα παρόμοια. Η διαφορά είναι ότι ο κροκοδειλίτης κατοικεί 
στο συλλογιστικό και όχι στο νοηματικό, εννοιολογικό ή λεκτικό 
επίπεδο. Η ρητορική του λειτουργία βρίσκεται στην αντιπαράθεση 
μεταξύ άσπρου και μαύρου και δεν θέλει ούτε επιδιώκει να δώσει 
λύσεις. Απλά συναρπάζει και σημιουργεί σύγχυση.  

Με τον κροκοδειλίτη συνδέεται και ο σπάνιος ρ γ ό ς  λ ό γ ο ς  ή ὁ  
π α ρ ὰ  τ ν  ε ἱμ α ρ μ έ ν η ν 35. Ανάγεται στον Χρύσιππο και τους δια-
λεκτικούς και είναι πάντοτε μια νοηματική διάζευξή που η υπόθεσή 
της είναι πάντοτε το ε  ε μαρται: αν είναι η μοίρα σου να πεθάνεις, είτε 
φέρεις το γιατρό είτε όχι, όταν αρρωστήσεις, θα πεθάνεις. Παρακά-
μπτουμε εδώ το φιλοσοφικό θέμα της μοιρολατρίας ως εκτός θέματος 
και καταθέτουμε την πνευματώδη του διάσταση: Αν είναι η μοίρα σου 
να κάνεις παιδιά, είτε συνευρεθείς με γυναίκα είτε όχι, θα κάνεις. Αν είναι η 
μοίρα σου να μην κάνεις παιδιά, είτε συνευρεθείς με γυναίκα είτε όχι, δεν θα 
κάνεις. ρα, είτε πρόκειται να κάνεις παιδιά είτε όχι, μάταια συνευρίσκεσαι με 
γυναίκες...36

Ο τρίτος διάσημος λόγος είναι ο κ ε ρ α τ ί ν η ς  ή ἡ κ ε ρ α τ ί ν η . 
Και αυτός ονοματοποιημένος, του οποίου το όνομα αποδίδεται από 
τον Διογένη Λαέρτιο (Β.Φ. 2. 108) στον Ευβουλίδη 

 

37. Η ‘ γωγή’ του 
είναι η εξής: Αν κάτι δεν το έχασες, το έχεις. Κέρατα δεν έχασες, άρα έχεις 
κέρατα 38

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι οι κερατίνες παρομοιάζονται με τον 
ζυγόδεσμον τῆς Μίδου μάξης (τον Γόρδιο δεσμό), ακριβώς επειδή είναι 
σοφίσματα δυσμήχανα καὶ κακοῦργα κα  ὧν χαλεπὴ μ ν ἡ ξύνεσις, χρεῖος δ  
ἡ πιστήμη 

. Ο Διογένης, πριν καταλήξει σ  αυτό το παράδειγμα, παρα-
θέτει σειρά από πέντε κερατίνες, χωρίς να τους αποδίδει το συγκεκρι-
μένο όνομα. Όλοι έχουν την ίδια λογική με τον αρχικό.  

39

                                                      
35 Βλ. τις εξηγήσεις του Κικέρωνα (Fat. 28-30). Λανθασμένα ο Πλούταρχος (Π. 

Εἱμαρ. 574Ε) τους διαχωρίζει. 

. Ο κερατίνης βρίσκεται αποκλειστικά και αυτός, όπως 
και ο κροκοδειλίνης, αυστηρά εντός των ορίων της σοφιστικής, χωρίς 

36 Βλ. Χρύσιππ., απ. 957 SVF. 
37 Ο Ησύχιος (απ. 7. 271) αποδίδει την εύρεσή του στον Διόδωρο Ιασέα. 
38 Διογ. Λαέρτ., Β.Φ. 7. 187. 
39 Βλ. Θεμίστ., Ε ς Κωνστ. 30b. Πρβλ. Πρ ς το ς α τ. 3. 6. 
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την παραμικρή φιλοσοφική απόχρωση. Είναι ένας παραγωγικός συλ-
λογισμός που διαστρέφει τη λογική και ανήκει στη μαθηματική σκέ-
ψη και, ως εκ τούτου, στα πραγματιστικά παράδοξα. 

Το βασικό χαρακτηριστικό του κερατίνη είναι ότι περιέχει τουλά-
χιστον τρεις συλλογισμούς, προτού φθάσει στο συμπέρασμα. Από αυ-
τή την άποψη, κάνει λάθος ο Ψελλός που παραδίδει ως κερατίνη την 
εξής ‘ γωγήν’: Αν έχεις κέρατα, έχεις και καλά κέρατα (Θεολ. 3). Ο Ψελλός 
συνάγει το επιμέρους από το γενικό. Αδυνατούμε να ταυτίσουμε το 
συγκεκριμένο σόφισμα του Ψελλού με κάποιο από τα παράδοξα, ό-
πως και το επόμενο που παραθέτει, του κυριεύοντος λόγου, του οποίου 
η ‘ γωγή’ είναι η εξής: ε  κυριεύσεις, κυριεύσεις (Θεολ. 3). 

Αυτός που με ασφάλεια μπορεί να ταυτιστεί με τον κερατίνη είναι 
ο ο τ ι ς , του οποίου το όνομα πρέπει να συνδεθεί με το γνωστό ομη-
ρικό όνομα του Οδυσσέα. Ο Διογένης Λαέρτιος που παραδίδει τον ο-
ρισμό (Β.Φ. 7. 82): ο τις δέ στι λόγος συνακτικ ς ξ ορίστου κα  ρι-
σμένου συνεστώς, πρόσληψιν δ  κα  πιφορὰν ἔχων, παραθέτει και το εξής 
παράδειγμα: Αν κάποιος είναι εδώ, δεν είναι στη Ρόδο. Όμως, κά-
ποιος είναι εδώ, άρα δεν είναι κανείς στη Ρόδο. Ακριβώς το ίδιο πα-
ράδειγμα χρησιμοποιεί για τους κερατίνες, μόνον που αλλάζει το 
όνομα της πόλης. Το γεγονός ότι γράφτηκαν ολόκληρα συγγράμματα 
για τους ο τιδες 40

Θεωρώ ότι από όλα τα παράδοξα οι ο τιδες είναι οι μόνοι που θα 
μπορούσαμε, μαζί με τη Σούδα (ο 973), να τους χαρακτηρίσουμε πα-
ραλογισμούς πραγματικούς, υπό την έννοια ότι η συλλογιστική τους 
καταρρίπτεται ακριβώς στη μέση, όταν στο δεύτερο μέρος του συλλο-
γισμού από το γενικό συμπεραίνουν το ειδικό. 

 καταδεικνύει πόσο βλάπτεται η ρητορική και η φι-
λοσοφία από τέτοιου είδους συλλογισμούς: ενώ ξεκινούν από την α-
λήθεια και υιοθετούν μια λογικοφανή επιχειρηματολογία, καταλή-
γουν στο προφανές ψεύδος. 

Η τελευταία κατηγορία πραγματιστικών παράδοξων σοφισμάτων 
συναποτελείται από τον ἐ γ κ ε κ α λ υ μ μ έ ν ο ν , τον δ ι α λ α ν θ ά ν ο -

ν τ α , τον π ρ ο σ ι ό ν τ α  και την Ἠ λ έ κ τ ρ α . Αυτοί είναι και οι συλ-
λογισμοί που, μαζί με τον σωρίτη, προσπάθησε, ανεπιτυχώς κατά τη 
γνώμη μας, να ανασκευάσει ο Αριστοτέλης στους Σοφιστικούς λέγ-
χους (179b). Η ιδέα που υποφώσκει κάτω από όλους αυτούς τους συλ-

                                                      
40 Βλ. Χρύσιππ., απ. 16 SVF. 
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λογισμούς είναι ότι, όταν η μορφή υποκρύπτεται ή είναι ίδια με κά-
ποια άλλη, είναι αδύνατον να αναγνωρίσουμε την αλήθεια από το 
ψεύδος. Η ‘ γωγή’ του γκεκαλυμμένου είναι η εξής 41: Γνωρίζεις τον 
πατέρα σου; Ναι. Αν τον σκεπάσω, θα μπορείς να τον γνωρίσεις; Όχι. 
Όμως, αυτός είναι ο πατέρας σου· επομένως, πώς δεν γνωρίζεις τον 
πατέρα σου 42

Παρόμοιος συλλογισμός είναι και ο δ ι α λ α ν θ ά ν ω ν  και ο 
π ρ ο σ ι ώ ν  (Διογ. Λαέρτ., Β.Φ. 7. 82), κατά τον οποίο, βλέποντας κά-
ποιον από μακρυά, δεν τον αναγνωρίζουμε, όταν όμως πλησιάσει, 
καταλαβαίνουμε ότι είναι γνωστός. 

; 

Τέλος, η Ἠ λ έ κ τ ρ α  (Χρύσιππ., απ. 287 SVF) ονομάστηκε από το 
γνωστό περιστατικό της τραγωδίας, κατά το οποίο, πριν γίνει η ανα-
γνώριση με τον Ορέστη, όταν τον συναντά, και τον γνωρίζει και δεν 
τον γνωρίζει ταυτοχρόνως: γνωρίζει μεν ότι ο αδελφός της είναι ο Ο-
ρέστης, δεν γνωρίζει όμως ότι αυτός που είναι μπροστά της είναι ο 
Ορέστης. Όλοι οι εγκεκαλυμμένοι συλλογισμοί βασίζονται στην έλ-
λειψη του συνόλου των αισθήσεων, συνήθως, βέβαια, της όρασης. Στα 
παραδείγματα που παραθέτει ο Σέξτος ο Εμπειρικός (Πρ ς λογικ. 7. 
410) προσθέτει και μία επιπλέον παράμετρο: την περίπτωση της ταύ-
τισης της μορφής, όπως σε δύο όμοια αυγά, φίδια, διδύμους που και 
εκεί, παρόλον ότι έχουμε πλήρεις τις αισθήσεις, η καταληπτική φα-
ντασία ταυτίζεται με την ακατάληπτη. Και αυτές οι περιπτώσεις εν-
τάσσονται στην κατηγορία των εγκεκαλυμμένων λόγων. 

Θα επαναλάβουμε εδώ ότι και αυτός ο συλλογισμός είναι καθαρά 
ρητορικός και δεν έχει σχέση με τη φιλοσοφία, αλλά είναι ένας εύ-
σχημος τρόπος να δείξει κανείς ότι η καταληπτική φαντασία είναι 
σχετική και σχετίζεται πάντοτε με την εκάστοτε αντίληψη. Η προη-
γούμενη νοητική διατύπωση επιδίδει ένα ποικιλόσχημο επιχείρημα 
στους ρήτορες ώστε να καταλύσουν οποιοδήποτε αντεπιχείρημα. 

Αυτή τη δυνατότητα φαίνεται να συλλαμβάνει ο Λουκιανός και 
την επεξεργάζεται, προσδίδοντας μια νέα διάσταση των παραδόξων: 

 

                                                      
41 Βλ. Ανών., Αριστ. Σοφιστ. λέγχ., 179a. 
42 Εδώ πρέπει να σημιωθεί ότι ο Διογένης Λαέρτιος (Β.Φ. 7. 82) σφάλλει στον 

ορισμό του εγκεκαλυμμένου, παρουσιάζοντας ένα κλασσικό παράδειγμα σω-
ρίτου. 
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ἢ εἰπάτω τις α τῶν, τί στὶ φιλοσοφία; ἢ τὰ πρῶτα ταῦτα, τί διαφέρει 
σχέσις ξεως; ἵνα μὴ τῶν ἀπόρων εἴπω τι, κερατίναν ἢ σωρείτην ἢ θε-
ρίζοντα λόγον. 

Λουκ., Συμπ. 23 
 

Ας πει λοιπόν κάποιος από αυτούς, τί είναι η φιλοσοφία; ή τα 
πρωταρχικά αυτά ερωτήματα ας απαντήσει: σε τί διαφέρει η 
σχέση από την έξη; για να μην σου εκθέσω κάποιον από τους 
άπορους λόγους, τον κερατίνη ή το σωρείτη ή τον θερίζοντα...  

 

Η σατιρική νότα του Λουκιανού θα μπορούσε να συνοψίζεται στην ε-
ξής φράση: Πρόσεξε, γιατί θα αρχίσω να σου εκθέτω τα παράδοξα. 
Αυτή η ερμηνεία αποκαλύπτει τη διάσταση που προσμετράται στην 
πρόσληψη των παραδόξων, κατά τη δεύτερη σοφιστική. Η παραδοξο-
γραφία γενικότερα, είτε πρόκειται για αυτούσια συγγράμματα είτε 
για φιλολογικό είδος είτε για φιλολογικούς και ρητορικούς στοχα-
σμούς, κατακλύζει τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία τον 2ο και 3ο αιώνα. Η 
σάτιρα προκύπτει από τη διάδοση, και ο Χρύσιππος –διάσημος στω-
ϊκός στην εποχή των στωϊκών Αντωνίνων, τον οποίο σατιρίζει ο Λου-
κιανός για τα παράδοξά του στο ευρηματικότατο έργο του Βίων πρᾶ-
σις (22)– διαθέτει ως εξαίρετο προσόν ότι μπορεί να διδάξει παράδο-
ξα. Αυτό, όμως, αποκαλύπτει και τον λόγο για τον οποίο εντάσσεται 
στη λουκιανική σάτιρα και την πραγματική διάσταση των παραδό-
ξων: το περίεργο, το καινοφανές και το δυσερμήνευτο, τα θαυμάσια 
της αυτοκρατορίας, που βαδίζει οριστικά στην παρακμή της.  

Το θαυμαστό, όμως, προσλαμβάνει και μια άλλη διάσταση: τον 
κίνδυνο. Και δεν είναι μόνον ο θεωρητικός κίνδυνος που κινεί τον Α-
ριστοτέλη 43,  ώστε να αντικρούσει τα παράδοξα� ούτε ο φυσικός φό-
βος που τα δαιμονοποιεί και συνιστά να φεύγεις τρέχοντας στο ά-
κουσμά τους 44· ούτε η οργή του Ψελλού για τα όπλα που προσφέ-
ρουν στους καιροσκόπους 45

                                                      
43 Π.χ. Φυσ. 239b· Σοφ. λεγχ. 179b· Π. εν. ην. Γοργ και passim. Πρβλ. Moline 

(1969). 

. Πραγματικός κίνδυνος ελλοχεύει και 
στη ρητορική τους εκμετάλλευση, είτε στα δικαστήρια, όπως στην πε-
ρίπτωση του Πρωταγόρα που προαναφέρθηκε, είτε σε θεολογικά ζη-

44 Σεξτ. Εμπ., Πυρρ. 2. 253. Πρβλ. Breker (2008, 114-115). 
45 Π.χ. Θεολ. 3. 125-175. 
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τήματα, όπως στην περίπτωση του Καρνεάδη 46

*** 

. Η φιλοσοφική, πνευ-
ματώδης, παιγνιώδης διάσταση των παραδόξων είναι συναρπαστική· 
η ρητορική τους, επικίνδυνη  

Τα παράδοξα ανατρέπουν, όπως ειπώθηκε, την ‘communis opinio’ ή, 
έστω, την ‘transmissa’ ή ‘suspecta opinio’, γενικώς το σύστημα της ε-
ντροπίας που μας επιτρέπει να κάνουμε προβλέψεις και να διαμορ-
φώνουμε προσδοκίες και να ετοιμάζουμε προκατασκευασμένες λύ-
σεις. Όταν το σύστημα αυτό υπονομεύεται από παράδοξους συλλογι-
σμούς, το αποτέλεσμα είναι η έλξη της προσοχής και η διέγερση που 
επιτυγχάνεται μέσω της έκπληξης και μέσω μιας προσωρινής σύγχυ-
σης, ενόσω επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα προσπαθώντας να εννοή-
σουμε όσο ειπώθηκαν. Όταν, μάλιστα, αυτή η υπονόμευση γίνεται 
μια πνευματώδης αποπλάνηση ότι τάχα οι επιλογές του ομιλητή είναι 
οι μοναδικές εναλλακτικές και αδυνατεί να σκεφτεί άλλες δικές του, ή 
ότι οι επιλογές είναι αμοιβαίως αποκλειόμενες, και τότε βελτιώνεται η 
επικοινωνία, χαλαρώνει το ακροατήριο, δημιουργούνται ισχυρότεροι 
δεσμοί και ένα αίσθημα εμπιστοσύνης του ομιλητή με το κοινό και τα 
αποτελέσματα είναι ακόμη πιο ισχυρά.  

Η λύση που προτείνεται στα παράδοξα, η κατάληξη του συλλογι-
σμού είτε συμπέρασμα είτε απάντηση είτε απορία μετέωρη, συνοδεύ-
εται σχεδόν πάντα από ανατροπή και έκπληξη. Όταν δεν υπάρχει λύση 
και υπάρχει μόνον μια αντίφαση, συνοδεύεται από μια γνήσια ρη-
τορική απορία που δημιουργεί ένα πραγματικό αδιέξοδο και διεγείρει 
το κοινό, ώστε να σκεφτεί διαφορετικές δυνατότητες εξεύρεσης λύσης.  

Σε κάθε περίπτωση, όμως, συγκροτούν ένα ισχυρότατο πλεονέκτη-
μα των σοβαρών ρητόρων και της επιχειρηματολογίας γενικότερα. 
Με τις δύο διαστάσεις τους,  του παιγνίου και της σοβαρότητας, που 
προκαλεί η παρέκβαση από το σύνηθες, δημιουργούν και εξελίσσουν 
απορίες μερικές από τα οποίες παραμένουν ακόμα και σήμερα πρό-
κληση· ευτυχώς, όχι για γλωσσολόγους και φιλολόγους· μάλλον για 
φιλοσόφους και μαθηματικούς 47

                                                      
46 Βλ. Σέξτ. Εμπ., Πρ ς λογικ. 9. 190· πρβλ. Coussin (1941). 

. 

47  Η Serrano (2016, 99) ορθά σημειώνει: «Paradoxes –and the problem they 
present for logic– can be traced as a subject for reflection from the Sophists 
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*** 
 “ y . . . 5, 1, 4, 1, 3. Επιτέλους!  αναφωνεί ο εξαντλημένος γέροντας.  

 y Φαίνεσαι εντελώς εξουθενωμένος, τί ακριβώς έκανες; 
 y Εκφωνούσα την πλήρη δεκαδική επέκταση του π ανάποδα . . .   

 

Ένα από τα φιλοσοφικά ανέκδοτα του Ludwig Wittgenstein . . . 48
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Πίνακας 1: Συγγραφείς που αναφέρουν τα παράδοξα 

 Σ φ  Λο ο ν  ί ο  Α ν  

1.  Διογένης Λαέρτιος Ιστορία φιλοσοφίας 3ος μ.Χ. 
2.  ριστοτέλης Φιλοσοφία (Περιπατητική) 4ος π.Χ. 
3.  Σέξτος ὁ μπειρικός Φιλοσοφία (Σκεπτικιστική) 2ος-3ος μ.Χ. 
4.  Σχόλια ριστοτέλους Σχόλια Varia 
5.  Χρύσιππος Φιλοσοφία (Στωϊκή) 3ος π.Χ. 
6.  Σχόλια Ἑρμογένους Ρητορική Varia 
7.  Συριανός Φιλοσοφία (Νεοπλατωνική) 5ος μ.Χ. 
8.  Λουκιανός Σάτιρα 2ος μ.Χ. 
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9.  Σχόλια Λουκιανοῦ Σχόλια Varia 
10.  Κλήμης Θεολογία 2ος-3ος μ.Χ. 
11.  Εὐσέβιος Θεολογία 4ος μ.Χ. 
12.  Κοϊντιλιανός Ρητορική 1ος μ.Χ. 
13.  Πλούταρχος Φιλοσοφία (Νεοπλατωνική) 1ος μ.Χ. 
14.  ριγένης Θεολογία 2ος-3ος μ.Χ. 
15.  Σοῦδα Λεξικογραφία 10ος μ.Χ. 
16.  δέσποτα Κωμικά Κωμωδία Varia 
17.  Θεμίστιος Φιλοσοφία, Θεολογία 4ος μ.Χ. 
18.  Μιχαήλ Ψελλός Φιλοσοφία, Θεολογία, 

Ρητορική (Πολυ στωρ) 
11ος μ.Χ. 

19.  μμώνιος Φιλοσοφία (Νεοπλατωνική) 5ος μ.Χ. 
20.  Στέφανος Φιλοσοφία (Πολυ στωρ) 7ος μ.Χ. 
21.  Γαληνός Iατρική, Ρητορική, Φιλοσοφία 2ος μ.Χ. 
22.  σπάσιος Φιλοσοφία (Περιπατητική) 1ος-2ος μ.Χ. 
23.  Πρόκλος Φιλοσοφία (Νεοπλατωνική) 5ος μ.Χ. 
24.  Σιμπλίκιος Φιλοσοφία (Νεοπλατωνική) 5ος-6ος μ.Χ. 
25.  Βασιλικά Ρητορική 9ος-13ος μ.Χ. 
26.  Κικέρων Ρητορική 2ος-1ος π.Χ. 
27.  Ἑρμογένης Ρητορική 2ος-3ος μ.Χ. 
28.  σύχιος Ιστορία 6ος μ.Χ. 

 

Γράφημα 1. Οι μαρτυρίες για τον σωρ(ε)ίτη ανά αιώνες.  
Δημιουργήθηκε με την σχετική εφαρμογή από το TLG. 

 


