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Μέσοι και νεώτεροι Στωικοί
Οι μέσοι Στωικοί.
α) Ο Παναίτιος: Η έννοια της ανθρωπότητας. Με τον Πανσίτιο η Στωική
φιλοσοφία ανανεώνεται, πλησιάζει την πραγματική ζωή πιο πολύ και
κατορθώνει να απλωθή και να επικρατήση. Ο Παναίτιος είναι ένας στοχαστής
με πιο έντονη πνευματική ιδιομορφία. Η στάση του απέναντι στις μυστικιστικές
και θεολογικές τάσεις των πιο παλιών Στωικών είναι εκείνη του ορθολογιστή.
Συνειδητά πλησιάζει πιο πολύ την εμπειρική ζωή και αντιμετωπίζει τα
πνευματικά προβλήματα ως γνήσιος πραγματοκράτης με την πιο καλή
σημασία του όρου.

Ο Παναίτιος (180- 110 π.Χ.η γιος του Νικαγόρα, γεννήθηκε στη Ρόδο και
ανήκε σε παλαιά αριστοκρατική οικογένεια. Στην Πέργαμο πήρε μαθήματα
από τον φιλόλογο Διογένη τον Βαβυλώνιο, τον Καρνεάδη και άλλους
δασκάλους έξω από τη Στοά. Αλλά τη μεγάλη ώθηση στη ζωή και στη σκέψη
του Παναιτίου την έδωσε ο σύνδεσμος με σπουδαία πρόσωπα της
αριστοκρατίας της Ρώμης, και πιο πολύ η φιλία του με το Σκιπίωνα τον
Αφρικανό. Στη Ρώμη γνώρισε την πολιτική δύναμη του Λατινικού έθνους, τη
γλώσσα και τον πολιτισμό του και πλάτυνε τον ορίζοντα της εμπειρίας του
συνοδεύοντας τον Σκιπίωνα στην Κύπρο, στην Αίγυπτο, στη Συρία, στη
Βαβυλώνα και βορειοδυτική Αφρική.

Έτσι ώριμος από βιώματα και γνώσεις γύρισε το 129 στην Αθήνα και πήρε
στα χέρια του τη διεύθυνση της Στοάς. Λογικά προβλήματα δεν ενδιαφέρουν
τον Παναίτιο. Το θεμέλιο της γενικής κοσμοθεωρίας του είναι η διδασκαλία του
Λόγου, που είχε η παλιά Στοά από τον καιρό του Ζήνωνα, αλλά αρνείται την
πανομοιότυπη και ατέλειωτη παλιγγενεσία των πραγμάτων του κόσμου, γιατί
τη βρίσκει ασύμφωνη με τη σοφία, την αρμονία και τη σταθερότητα του Λόγου,
που κυβέρνα τα πάντα.

Η κυριαρχία μόνο υπερκόσμιου λόγου αναφέρεται κατά τον Παναίτιο μόνο
στη διατήρηση του όλου. Έτσι δεν τον απασχολεί και πρόβλημα θεοδικίας.
Εκείνο που αποτελεί μια καινούργια φωνή μέσα στην ελληνική φιλοσοφία είναι
η θεωρία του για τον άνθρωπο. Ύστερα από την ανθρωπολογική δυαρχία των
Ορφικών, των Πυθαγορείων και του Πλάτωνα, ο Παναίτιος έρχεται να επιβάλη
τον ανθρωπολογικό μονισμό. Ο άνθρωπος είναι μια ουσία, ψυχή και σώμα
αποτελούν μιαν αξεδιάλυτη ενότητα.

Χωρίς το σώμα και τα όργανά του η ψυχή δεν μπορεί να έχη καμμιά
επικοινωνία με τον εξωτερικό κόσμο, δεν μπορεί να γνωρίση τίποτα και δεν
μπορεί να κάνη τίποτα. Το ίδιο γίνεται και με το σώμα χωρίς την ψυχή. Ο
θάνατος τα καταργεί και τα δυο. Με όλο τον σεβασμό που τρέφει για τον
Πλάτωνα ο Παναίτιος δεν μπορεί να παραδεχθή ότι η ψυχή είναι αθάνατη.

Ένα άλλο σπουδαίο σημείο της διδασκαλίας του Παναιτίου είναι ο χωρισμός
των δυνάμεων της ψυχής σε λογικές και άλογες. Μπορούμε να πούμε ότι στη
φιλοσοφία του Παναιτίου βρίσκουν τη δικαίωσή τους τα ανθρώπινα πάθη.
Φυσικά η λογική δύναμη της ψυχής πρέπει να τα κρατάει σε ορισμένα όρια,
ώστε να εξασφαλίζεται η ισορροπία και η γαλήνη στη ζωή του ανθρώπου.
Έπομένως η επιτυχία ενός τέτοιου σκοπου βρίσκεται στα χέρια του ίδιου του



ανθρώπου. Περιττό να τονίσουμε την πίστη του Παναιτίου στην ιδέα ότι η
βούληση του ανθρώπου είναι ελεύθερη. Την προαίρεση του ανθρώπου δεν
μπορεί να την αλλάξη ούτε ο ίδιος ο Δίας, λέγει.

Ο ηθικός άνθρωπος του Παναιτίου δεν είναι ο ιδεατός της παλιάς Στοάς, αλλά
ο άνθρωπος αυτού του κόσμου. Από την άποψη αυτή η υγεία, η δύναμη και
τα άλλα αγαθά της ζωής δεν είναι πια ηθικά αδιάφορα, όπως ήταν για τους
παλιούς Στωικούς. Η πεποίθηση ότι η βούληση του ανθρώπου είναι ελεύθερη
δεν αφήνει περιθώρια στη μοιρολατρεία των προκατόχων στη σχολή. Με το
πνεύμα του ο άνθρωπος συγγενεύει με το πνεύμα του σύμπαντος, που είναι
ταυτόσημο με τον θεό. Με το πνεύμα του ο άνθρωπος είναι όμοούσιος με τον
θεό, αν και θνητός.

Η συγγένεια αυτή επιτρέπει στον άνθρωπο να γνωρίζει τη θεότητα. Η γνώση
της θεότητας πάλι του δείχνει τον τελικό σκοπό της ζωής: να πλησιάση όσο
γίνεται πιο πολύ τη θεότητα. Να μιμηθή την οντότητα του θεού. Και η όντότητα
του θεού φανερώνεται μέσα στα έργα του, στην τάξη, στην αρμονία και στην
ομορφιά του κόσμου. Για να επιτύχη ο άνθρωπος μια τέτοια τάξη, αρμονία και
ομορφιά μέσα στη ζωή του, πρέπει να υποτάξη στο λογικό όλες τις άλογες
δυνάμεις της ψυχής. Η υπεροχή του ανθρώπου μπροστά σε όλα τα ζώα του
φυσικού κόσμου βρίσκεται ακριβώς στη λογική δύναμη της ψυχής του.

Ο Παναίτιος διακρίνει μέσα στον άνθρωπο τέσσερις βασικές ψυχοπνευματικές
ορμές: την ορμή για γνώση, την ορμή για κοινωνική συμβίωση, την ορμή να
πετύχη πιο πολλά από όσα οι άλλοι και την ορμή για την πραγμάτωση της
ψυχικής γαλήνης. Από αυτές τις τέσσερις πρωταρχικές ορμές του ανθρώπου
αναπτύσσονται τέσσερις απόλυτες αρετές: η σοφία, η δικαιοσύνη, η
γενναιότητα και η αυτοκυριαρχία. Αυτές οι τέσσερις αρετές αποτελούν ενότητα.
Για τον Παναίτιο σημασία έχει όχι η εννοιολογική σύλληψη της αρετής η της
διδακτικότητάς της αλλά η πραγμάτωσή της με την πράξη. Η Ηθική του
Παναιτίου διακρίνει υποχρεώσεις του ανθρώπου έναντι του θεού, έναντι του
εαυτού του και έναντι της κοινωνίας. Σχετικά διακρίνει δυο φύσεις στον
άνθρωπο: την κοινωνική και την ατομική. Εδώ πρέπει να πούμε ότι ο
Παναίτιος είναι ο πρώτος που χάραξε τα όρια της ατομικότητας του
ανθρώπου.

Όταν ο Παναίτιος μιλάει για Κράτος, εννοεί πάντα εκείνο που προσφέρει η
ιστορική εμπειρία. Την καταγωγή του Κράτους, την ανάγκη στην ανάγκη για
την προστασία της ιδιοκτησίας. Την πιο καλή μορφή του Κράτους τη βλέπει να
πραγματώνεται με τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. Σχετικά αποδέχεται και την
πλατωνική και αριστοτελική αντίληψη ότι ο ανώτερος προορισμός του
Κράτους είναι η ηθική προαγωγή των πολιτών του. Κατά την αντίληψη του
Παναιτίου ο ήγέτης βρίσκεται σε μια όλότελα εσωτερική σχέση με το Κράτος,
και μάλιστα εκφράζει τον Ιδανικό τύπο της αρετής. Κάθε προσωπική σκέψη
και φροντίδα του ηγέτη υποχωρεί μπροστά στη μέριμνά του για το Κράτος.

Η αντίληψη αυτή του Παναιτίου διαμορφώθηκε από τη νοοτροπία της
αριστοκρατικής καταγωγής του και από τις ιδέες της ρωμαϊκής πολιτικής
πραγματικότητας. Θα μπορούσαμε να δούμε στον ήγεμόνα του Παναιτίου
έναν εκπρόσωπο της «πεφωτισμένης δεσποτείας». Ο ηγέτης είναι δίκαιος
ακόμη και απέναντι στους δούλους. Είναι η ολοκληρωμένη ηθική
προσωπικότητα. Η συμπεριφορά του είναι άμεμπτη, είναι πάνω από τα



κόμματα και έχει γνώμονα τον το καλό του φυνόλου. Η εμπιστοσύνη του λαού
στο πρόσωπό του είναι απεριόριστη, γιατί η πράξη του ηγεμόνα εκφράζει τον
ίδιο τον λαό.

Μέσα στα πλαίσια της πολιτικής φιλοσοφίας του ο Παναίτιος κάνει και την
ανατομία του πολέμου. Υπάρχουν δυο είδη πολέμου: το ένα μεταχειρίζεται ως
όπλο τις διαπραγματεύσεις, το άλλο τη βία. Στον άνθρωπο ταιριάζει το πρώτο
είδος πολέμου, το δεύτερο είναι για τα ζώα. Ο άνθρωπος πρέπει να
καταφεύγη στο δεύτερο είδος μόνο όταν το πρώτο είναι αδύνατο. Αυτό
σημαίνει ότι μόνο αμυντικοί πόλεμοι δικαιώνονται ηθικά για τον Παναίτιο.

Σχετικά με τη θρησκεία ο Παναίτιος διακρίνει τρεις κατηγορίες θεών: τις
θεότητες του μύθου και των ποιητών, τις θεότητες της καθεμιάς κοινωνίας και
τις θεότητες της φιλοσοφίας. Οι πρώτες δεν είναι δεκτές, γιατί έρχονται σε
αντίφαση με την ηθική συνείδησή μας. Οι δεύτερες έχουν τη θέση τους ως
θεσμός του Κράτους. Οι τρίτες, που την ουσία τους έχει προσδιορίσει η
φιλοσοφική σκέψη και που δεν εκφράζουν παρά τον υπέρτατο νου του
σύμπαντος, είναι προσιτές μόνο σε διαλεχτούς στοχαστές της ανθρωπότητας.
Όσο για το έργο της θείας πρόνοιας, που πολύ το είχαν συζητήσει οι πιο
παλιοί Στωικοί, ο Παναίτιος έχει να μας πη ότι αυτό δεν αναφέρεται στο άτομο
του καθενός αλλά στη συντήρηση του κοσμικού σύμπαντος.

Για να συγκεφαλαιώσωμε τα όσα είπαμε, πρέπει να υπενθυμίσωμε ότι στον
Παναίτιο οφείλομε τον καθαρισμό της Στοάς από ανατολικά στοιχεία και την
ενίσχυσή της με καθαρές ελληνικές αντιλήψεις, ότι με τον Παναίτιο η Στοά
γίνεται η ηγετική σχολή μέσα στον ελληνιστικό και στο ρωμαϊκό κόσμο, ότι ο
Παναίτιος χάραξε τα όρια της ατομικότητας του ανθρώπου, ότι μας έδωσε την
Ιδέα της ολοκληρωμένης ηθικής προσωπικότητας και ότι στον σκεπτικισμό
του Καρνεάδη, που αποκλείει τη συνύπαρξη ευφυΐας και δικαιοσύνης,
αντέταξε το κήρυγμα ότι το πραγματικό καλό είναι και το πραγματικά χρήσιμο.
Πρέπει να πούμε ακόμη ότι το σύστημα του Παναιτίου εκφράζει μιαν
αισιοδοξία για τη μοίρα του ανθρώπου, αφού το καλό του το εξαρτά κυρίως
από τη βούλησή του, και ότι την αισιοδοξία αυτή την περιορίζει μόνο στη
σκέψη ότι τα πιο μεγάλα κακά στον άνθρωπο τα έχει κάνει ο ίδιος ο
άνθρωπος.

β) Ο Ποσειδώνιος: Η κοσμική έλξη. Μια άλλη μορφή το ίδιο σπουδαία με
εκείνη του Παναιτίου αλλά και πολύ διαφορετική είναι η μορφή του
Ποσειδωνίου. Ο Ποσειδώνιος (135-51 π.Χ.), γεννήθηκε στην Απάμεια της
Συρίας με καταγωγή ίσως Μακεδονική. Ήλθε στην Αθήνα, άκουσε τον
Παναίτιο και ύστερα ταξίδεψε στην Αλεξάνδρεια, στη Σικελία, στη Ρώμη, στην
Έτρουρία, στη Γαλατία και στην Ισπανία. Τα ταξίδια του δεν ήταν μόνο
περιηγητικά αλλά κυρίως επιστημονικά.

Ο Ποσειδώνιος ταξίδεψε για επιστημονικούς σκοπούς όσο πολύ λίγοι σοφοί
του αρχαίου κόσμου. Τα διαφέροντα και οι επιδόσεις του έχουν τέτοιο πλάτος,
που μόνο με του Αριστοτέλη μπορούν να συγκριθούν. Το 86 π.Χ. ήλθε στη
Ρώμη ως απεσταλμένος της δημοκρατίας της Ρόδου. Αργότερα έγινε
πρύτανις, δηλ. πρόεδρος του συμβουλίου των αρχόντων του νησιού. Οι
Ρωμαίοι, και ιδιαίτερα ο Πομπήιος, τον τίμησαν με το παραπάνω. Αλλά και σε
όσους τον γνώρισαν ήταν πολύ αγαπητός. Γύρω στο 100 πρέπει να είχε



τελειώσει τα επιστημονικά ταξίδια του στον κόσμο της δυτικής Εύρώπης.Τότε
ήλθε στη Ρώμη και ίδρυσε μια δική του σχολή.

Το συγγραφικό έργο του Ποσειδωνίου μας αφήνει κατάπληκτους και για την
έκτασή του και για τη θεματολογική ποικιλία του. Ο Ποσειδώνιος
παρουσιάζεται ως φυσιοδίφης, μεταφυσικός, άνθρωπο λόγος, ήθικός
φιλόσοφος, θεολόγος, και ταυτόχρονα ως ιστορικός, γεωγράφος, μαθηματικός,
αστρονόμος, γεωλόγος, εθνολόγος, και λαογράφος. Έδώ δεν μπορούμε να
αναφέρωμε παρά έναν περιορισμένο αριθμό από τους τίτλους των έργων του:
«Περί κόσμου», «Περί ψυχής», «Περί θεών», «Περί αρετών», «Περί
Ειμαρμένης», «Περί μαντικής», «Περί ηρώων και δαιμόνων», «Περί
μετεώρων», «Περί προνοίας,» «Περί ωκεανού», «Ιστορίαι» και «Περί
καθηκόντων».

Η παράσταση που έχει ο Ποσειδώνιος σχετικά με τον κόσμο είναι εξαιρετικά
δυναμική. Η κεντρική έννοια της κοσμοθεωρίας τους είναι η ζωτική δύναμη. Η
ίδια η ζωή είναι γι’ αυτόν το πρωταρχικό φαινόμενο. Φορέας της ζωής στον
οργανικό κόσμο είναι η θερμότητα. Η θερμότητα είναι μια πύρινη πνοή, που
ταυτίζεται με το λόγο, το πνεύμα. Αυτή είναι η πρωταρχική ύλη και
ταυτόχρονα η γεννητική και μορφοπλαστική δύναμη του κόσμου. Για τον
Ποσειδώνιο δηλ. ο λόγος δεν είναι μόνο η λογική αρχή του κόσμου, όπως
ήταν για τους πιο παλιούς Στωικούς, αλλά είναι ταυτόχρονα και δύναμη που
διαπερνά και διαποτίζει κάθε στοιχείο και κάθε μορφή ζωής και που τελικά
ταυτίζεται με τη θεότητα. Με άλλα λόγια ο Κόσμος είναι ένας τεράστιος
ζωντανός οργανισμός που έχει ψυχή του τον λόγο, τον θεό.

Κέντρο αυτού του κόσμου είναι η γη, που έχει σχήμα σφαιρικό και κινείται
γύρω από τον άξονά της. Γύρω από αυτήν στρέφονται οι πλανήτες, ο ήλιος
και το φεγγάρι. Από τις αντιθέσεις αυτού του κόσμου αναδύεται μια αρμονία
και μια ομορφιά, που μόνο στα πνευματικά μάτια είναι προσιτή. Μέσα σ’
αυτήν αποκαλύπτεται το πνεύμα του κόσμου. Υπάρχει μια ισόποση σχέση
ανάμεσα στα τέσσερα στοιχεία που αποτελούν την ύλη, και έτσι εξασφαλίζεται
η σταθερότητα της μορφής του συνόλου. Κανένα μέρος του κόσμου δεν
υπάρχει για τον εαυτό του.

Όλα έχουν έναν άμεσο σύνδεσμο και μεταξύ τους και με το σύνολο. Αυτή είναι
η παγκόσμια έλξη, η «συμπάθεια των όλων», έννοια βασική για ολη τη Στωική
φιλοσοφία.

Σύμφωνα με την ανθρωπολογική διδασκαλία του Ποσειδωνίου ο άνθρωπος
είναι διαφορετικός από τα ζώα, γιατί έχει λόγο, λογική δύναμη, μπορεί να
μετράει και να σχηματίζη έννοιες. Το ζώο ούτε αυτά έχει ούτε ατομικές
διαφορές, ελευθερία η αυτοδιάθεση. Ο άνθρωπος μπορεί ακόμη να
μεταχειρισθή την εμπειρία του και να αναπτύξη συλλογισμούς, αξιώματα, να
βγάλη συμπεράσματα και να σχηματίση συστήματα από τέχνες και επιστήμες.
Έτσι ο Ποσειδώνιος την αρχή του πολιτισμού δεν τη βρίσκει στην ανάγκη
αλλά στη λογική δύναμη που χαρακτηρίζει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η
προωστική δύναμη για την εξέλιξη και την πρόοδό του.

Από αυτή τη διαπίστωση υπαγορεύεται και η ηθική επιταγή: ο άνθρωπος
όφείλει και στη σκέψη του και στην πράξη του να ακολουθή τον λόγο, που
φωλιάζει μέσα του. Μόνο έτσι η ζωή του είναι σύμφωνη με τη φύση του.
Φυσικά η αρετή μόνη δεν είναι αρκετή για μια ολοκληρωμένη ευτυχία πάνω



στη γη. Η υγεία, η δύναμη και άλλα αντικειμενικά αγαθά είναι απαραίτητα.
Αλλά η ηθική αξία τους είναι σχετική. Όπως ο Παναίτιος έτσι και ο
Ποσειδώνιος προσδιορίζει τις υποχρεώσεις του ανθρώπου απέναντι στους
θεούς, απέναντι στους γονείς και απέναντι στην κοινωνία. Μόνο που η
καθηκοντολογία του Ποσειδωνίου αναφέρεται πιο πολύ στην κοινωνική και όχι
στην ατομική φύση του ανθρώπου.

Σχετικά με την ψυχή η θεωρία του Ποσειδωνίου έχει μυστικιστικό χαρακτήρα.
Οι ψυχές έρχονται από τον ήλιο. Ο ήλιος δηλ. ακτινοβολεί όχι μόνο φώς και
θερμότητα αλλά και ψυχές. Η ουσία των ψυχών είναι μια πύρινη πνοή με
λογική δύναμη. Από τον ήλιο κατεβαίνουν στα στρώματα της σελήνης και από
εκεί σε πιο υγρά στρώματα, ώσπου να μπούν η κάθε μια σε ένα σώμα. Ο
σύνδεσμος της ψυχής με το σώμα φέρνει σε σχέση το λογικό με τις άλογες
δυνάμεις, δηλ. με το επιθυμητικό και το βουλητικό. Ο καθαρισμός της ψυχής
και η επιστροφή της στον ήλιο εξαρτάται από το αν το λογικό θα κρατήση την
κυριαρχική θέση ανάμεσα στις άλογες δυνάμεις. Ύστερα από τον θάνατο η
ψυχή ανεβαίνει στην περιοχή της σελήνης, καθαρίζεται και τελικά επιστρέφει
στον ήλιο, ενώνεται με την ουσία του και βρίσκει την τέλεια μακαριότητα.

Σχετική με τη θεωρία αυτή είναι και η εξήγηση που δίνει στα όνειρα. Τα όνειρα
είναι τριών ειδών: όνειρα όπου η ψυχή ως θεία ουσία βλέπει μόνη της ό,τι
θέλει, όνειρα όπου οι αμέτρητες ψυχές που κυκλοφορούν στον αέρα
αποκαλύπτουν δρισμένα πράγματα και όνειρα, όπου ο θεός μιλάει με τις
ψυχές των κοιμισμένων. Παράλληλα ο Ποσειδώνιος καλλιέργησε συστηματικά
τη μαντική και την αστρολογία. Από την άλλη μεριά έκανε πολύ αυστηρή
κριτική του μύθου και των ποιητών.

Στον χώρο αυτό δεν μπορούμε να μιλήσωμε διεξοδικά για τη συμβολή του
Ποσειδωνίου σε ένα σωρό ειδικές επιστήμες. Έτσι θα αρκεσθούμε σε μια
σημείωση για τις έρευνές του πάνω στο φυσικό κόσμο. Όρισε τις
κλιματολογικές ζώνες, υπολόγισε την απόσταση της σελήνης από τη γη σε
50.000 μίλια (η πραγματική είναι 51.800) και απέδωσε τις διαφορές όλων των
πραγμάτων, ακόμη και του χαρακτήρα των λαών, στο κλίμα, δηλ. στη
διαφορετική θέση του κάθε σημείου της γής απέναντι στον ήλιο.

Ο Ποσειδώνιος είναι ένας γνήσιος εκπρόσωπος του πνεύματος της
ελληνιστικής εποχής. Στο πρόσωπό του βλέπομε να ενώνωνται η σοφία η
ελληνική και η ανατολική, ο μυστικισμός και ο όρθολογισμός, η πίστη στα
θαύματα και η αιτιοκρατία, η θεωρητική και η εμπειρική σκέψη η προσωπική
παρατήρηση και η ιστορική παράδοση. Ο Ποσειδώνιος και ο δάσκαλός του ο
Παναίτιος, πνευματικές Ιδιοσυγκρασίες ολότελα διαφορετικές, έζησαν ο
καθένας με τον δικό του τρόπο τα δόγματα της Στοάς και ανανέωσαν ο
καθένας με τον δικό του τρόπο τη φιλοσοφία του καιρού τους.

3. Οι πιο νέοι Στωικοί. Στους πιο νέους Στωικούς, που η δράση τους
πέφτει στους δυο πρώτους χριστιανικούς αιώνες, παρατηρούμε δυο
κατευθύνσεις. Η μια ασχολείται με την επιστημονική έκθεση των
στωικών δοξασιών και η άλλη με τη διάδοση και την πρακτική
εφαρμογή κυρίως των ηθικών αρχών της σχολής. Όλοι οι νέοι Στωικοί
πλησιάζουν πιο πολύ τον Πλατωνισμό και τον Κυνισμό, τονίζουν τη
συγγένεια του ανθρώπου με τον θεό και κηρύσσουν την αγάπη για τον



συνάνθρωπο. Οι ιδέες τους έχουν μεγάλη διάδοση ανάμεσα στους
εξαθλιωμένους από τη ρωμαιοκρατία λαούς.

α) Ο Σ ε ν έ κας. Ο παιδαγωγός και ο σύμβουλος του Νέρωνα L. Annaeus
Seneca (5-64 μ.Χ.) χωρίς να αποκρούη κανένα από τα σπουδαία σημεία της
στωικής διδασκαλίας περιορίζεται στην Ηθική. Πιο ουσιαστικό ενδιαφέρον
έχουν γι’ αυτόν οι εφαρμόσιμοι θεολογικοί και ανθρωπολογικοί προσδιορισμοί.
Ιδίως τονίζει τα ηθικά γνωρίσματα της στωικής έννοιας του θεού, τη συγγένεια
του ανθρώπινου νου με την ουσία του θεού και τη συνέχεια της ζωής ύστερα
από τον θάνατο.

Εξωτερικεύει έναν πόθο για τη λύτρωση από τα δεσμά του σώματος και
εγκωμιάζει τον θάνατο ως αρχή της αληθινής ζωής με έναν τρόπο που θυμίζει
πιο πολύ τον Πλάτωνα παρά τους Στωικούς. Τονίζει ακόμη εμφαντικά ότι τον
θεό τον τιμούμε πιο καλά, με την αγνότητα παρά με τις θυσίες και πολεμάει με
παρρησία τις ασυναρτησίες της μυθολογίας και τη δεισιδαιμονία της
καθιερωμένης λατρείας.

β) Ο Επίκτητος. Ο Επίκτητος (50 - 138 μ.Χ.), γεννήθηκε στην Τεράπολη της
Φρυγίας, έζησε ως δούλος στη Ρώμη, πήρε μαθήματα από τον στωικό
φιλόσοφο Μουσόνιο Ρούφο, τον απελευθέρωσαν και άρχισε να διδάσκη
στωική φιλοσοφία. Το 94 με τον διωγμό των φιλοσόφων από τον
αυτοκράτορα Δομιτιανό έφυγε από την Ιταλία και εγκαταστάθηκε στη
Νικόπολη της Ηπείρου, όπου δίδαξε ως τον θάνατό του. Ο Επίκτητος δεν
έγραψε τίποτα, γιατί, όπως και πολλά άλλα σπουδαία πνεύματα του αρχαίου
ελληνισμού, προτιμούσε να ενσαρκώνη την ουσία της φιλοσοφίας με τη ζωή
του. Είχε όμως την καλή τύχη να τον ακούση ο Αρριανός, ο γνωστός μας από
το ιστορικό έργο του «Αλεξάνδρου ανάβασις». Αυτός κατέγραψε τη
διδασκαλία του Έπικτήτου και μας άφησε τα έργα «Επικτήτου διατριβαί» και
«Επικτήτου εγχειρίδιον».

Ο Επίκτητος είναι ένας εξαιρετικός ηθικοδιδάσκαλος και απόστολος της
εσωτερικής ελευθερίας του ανθρώπου. Ανακαλύπτει μέσα στον άνθρωπο
έναν χώρο, όπου η βία της υλικής δύναμης ή ο δελεασμός των εξωτερικών
αγαθών δεν μπορούν να εισβάλουν. Τα πράγματα του κόσμου τα χωρίζει σε
δύο κατηγορίες: στα «εφ’ ημίν» δηλ. σ’ αυτά που είναι στηνη εξουσία μας και
σε κείνα που δεν είναι. Για να πάρουμε μια ιδέα από τη διδασκαλία του
Επίκτητου, είναι αρκετή η αρχή του «Εγχειριδίου», που τη δίνομε εδώ σε
παράφρασή μας.

«Από τα πράγματα του κόσμου άλλα είναι στην εξουσία μας και άλλα δεν είναι.
Στην εξουσία μας είναι η γνώμη μας, η διάθεσή μας, η επιθυμία μας για
απόλαυση, η προσπάθεια να αποφύγωμε κάτι και γενικά όλα όσα εςξαρτώνται
από τη δική μας ενέργεια, ενώ το σώμα μας, η περιουσία μας, η δόξα, τα
αξιώματα, και όσα δεν εξαρτώνται από τη δική μας ενέργεια δεν είναιο στην
εξουσία μας. Όσα είναι στην εξουσία μας είναι από τη φύση τους ελεύθερα,
όσα δεν είναι στην εξουσία μας είναι ανελεύθερα. Ναθυμάσαι λοιπόν ότι αν
πάρης για ελεύθερα τα ανελεύθερα και νομίσης τα ξένα δικά σου, θα
συναντήσης εμπόδια, θα λυπηθής, θα ταραχθής. Αλλά αν πιστέψης ότι μόνο
το δικό σου σου ανήκει, κανείς δεν θα σου επιβληθή ποτέ, δεν θα σου γίνει
εμπόδιο, δεν θα έχης παράπονο με κανένα, δεν θα κάνης τίποτε χωρίς να το



θέλης, κανείς δεν θα σε βλάψη, εχθρό δεν θα έχης ούτε θα πάθης ποτέ καμμιά
βλάβη».

Κατά την διδασκαλία λοιπόν του Επίκτητου την απολύτρωση από τη
δυναστική επιβολή των παθών την πετυχαίνουμε με την αδιαφορία μπροστά
στα πράγματα που δεν είναι στην εξουσία μας. Αλλά για να φθάσωμε στην
αδιαφορία για το «ουκ εφ ημίν», πράγμα που προϋποθέτει ξεκάθαρη
επίγνωση ότι δεν αξίζουν, είναι απαραίτητη μια επίμονη άσκηση.

Και στην άσκηση αυτή τον πρώτο ρόλο τον παίζει η βούλησή μας. Μόνο
πάνω σ' αυτή μπορεί να στηριχθή η εύτυχία μας. Ακόμη και ο ίδιος ο θεός
κατά την αντίληψη του Επικτήτου είναι μια προσωπικότητα γεμάτη βούληση.
Ο άνθρωπος είναι «απόσπασμα του θεού».

Το «Επικτήτου εγχειρίδιον» το πήραν οι Χριστιανοί μοναχοί, για να
εμπεδώσουν το ήθος της μοναστικής ζωής, το μελέτησαν ως ηθικό ευαγγέλιο
οι Μουσουλμάνοι, το βρήκαν για στήριγμα πολλές ευγενικές συνειδήσεις σε
ώρες δοκιμασίας και γενικά το καλοδέχθηκαν παντού ως τη σύγχρονη εποχή.

γ) Ο Μάρκος Αυρήλιος. Θαυμαστής του Επικτήτου ήταν και ο ρωμαίος
αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος Αντωνίνος (221 - 180 μ.Χ.), που μας άφησε
τα «Εις εαυτόν», φύλλα ημερολογίου σε αφοριστική μορφή, γραμμένακα τα
ένα μέρος στην εκστρατεία. Η πίστη στη θεία πρόνοια τον κάνει να είναι
ικανοποιημένος με όσα συμβαίνουν σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους. Η
επίγνωση ότι όλα αλλάζουν μας οδηγεί στο να μη επιθυμούμε και να μη
φοβούμαστε τίποτε το εξωτερικό. Πρέπει να υποτασσώμαστε στη φυσική
πορεία του κόσμου και να καλλιεργούμε την εσωτερική ελευθερία μας, που
είναι σύμφωνη με τη λογική φύση μας. Ο άνθρωπος είναι σύνθετος από τρία
στοιχεία: σώμα, ψυχή και νου.

Ο νους είναι ουσία του θεού και μόνο αυτός επιστρέφει στον θεό ύστερα από
τον θάνατο του ανθρώπου. Η αναγνώριση της θείας ουσίας μέσα στον
άνθρωπο οδηγεί τον Μάρκο Αυρήλιο στην αγάπη για τον άνθρωπο, στη
φιλανθρωπία με την αρχαία σημασία του όρου.

Πολλές από τις ιδέες του ρωμαίου αυτοκράτορα έγιναν δεκτές από τον
Χριστιανισμό.

Για να κλείσωμε αυτό το τμήμα, θα πρέπει να αναφέρωμε ακόμη τον φίλο του
αυτοκράτορα Αυγούστου Άρειο Δίδυμο από την Αλεξάνδρεια, τον δάσκαλο
του Αουκιανού Ανναίο Κονούτο, τον δάσκαλο του Επικτήτου Μουσόνιο Ρούφο,
έναν έξοχο χαρακτήρα, που υποστήριζε την ισοτιμία των δύο φύλων, τον
Ιεροκλή, που έγραψε ήθικό σύγγραμμα με τον τίτλο «Ηθική στοιχείωσις», και
τον Κλεομήδη, που μας άφησε μιαν εισαγωγή στην Αστρονομία με τον τίτλο
«Κυκλική θεωρία μετεώρων».

Γενικά μπορούμε να πούμε ότι η Στωική φιλοσοφία είχε μεγάλη επίδραση σε
πολλά εκλεκτά πνεύματα, έδωσε δυνατό στήριγμα σε πολλούς εύγενικούς
χαρακτήρες, προ-ετοίμασε την εξάπλωση του Χριστιανισμού, και έφθασε
ζωντανή παρουσία ως τα χρόνια της νέας φιλοσοφίας, όπως το βλέπομε στα
έργα του Spinoza, του Leibnitz, του Kant, και του Fichte.


