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ΔΙΑΓΩΓΗ 

 ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αζρνιεζνχκε κε βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ Δπίθηεηνπ νη νπνίεο απνηεινχλ θαζνξηζηηθνχο παξάγν-

ληεο γηα ηελ επδαηκνλία ηνπ αλζξψπνπ θαη ζα επηρεηξήζνπκε λα αλαζπ-

γθξνηήζνπκε ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ αηφκνπ, ηελ επζχλε 

ηνπ απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ησλ πξάμεσλ ηνπ σο απηεμνχζηνπ φληνο θαη 

ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα επηηχρεη ηελ εὔξνηαλ βίνπ. Ο θεληξηθφο άμνλαο 

θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ε επηθηήηεηα ζεσξία γηα κηα 

πνηνηηθή θαη πιήξε δσή δηαγξάθεηαη απφ ηε δηάθξηζε ησλ ἐθ’ ἡκῖλ απφ 

ηα νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ θαη ηε ξπζκηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο πξναηξέζεσο. Βαζηδφ-

κελνη ζηηο Γηαηξηβέο θαη ην Δγρεηξίδην, ηα δχν ζσδφκελα έξγα ηνπ Δπί-

θηεηνπ, φπνπ εθηίζεληαη κε απαξάκηιιν χθνο νη αληηιήςεηο ηνπ γηα ην 

αηνκηθφ θαη θνζκηθφ γίγλεζζαη, ζα απνηππψζνπκε ηα θπξηφηεξα ζεκεία 

ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, φπσο ηε ζεσξία γηα ηνπο ηξεηο ηφπνπο, ηα νπνία 

ζπλζέηνπλ έλα ππφδεηγκα εζηθήο θηινζνθίαο. 

 Ζ εξγαζία επηκεξίδεηαη ζε νρηψ θεθάιαηα κε ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηηθέο ζρεηηδφκελεο κε ηνπο ζεκειηψδεηο φξνπο ηεο επηθηήηεηαο θηιν-

ζνθίαο. ην πξψην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα εξγνβηνγξαθηθά ζηνηρεία 

γηα ηνλ Δπίθηεην ζε κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ησλ ειάρηζησλ ηεθκεξίσλ 

πνπ δηαζέηεη ε έξεπλα γηα ηε δσή ηνπ. ηε ζπγθξφηεζε ηεο θηινζνθηθήο 

ηνπ πξφηαζεο, ε νπνία δηακνξθψλεηαη ζηε ρνιή ηεο Νηθφπνιεο θαη έρεη 

παξαηλεηηθφ ραξαθηήξα, επηιέγεη κηα λέα εθδνρή ηνπ ησηθηζκνχ κε 

έληνλα ζσθξαηηθά θαη θπληθά ραξαθηεξηζηηθά ζηηο ξίδεο ηεο. 

Δλ ζπλερεία παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη ζέζεηο ηνπ Δπίθηεηνπ 

γηα ην θηινζνθείλ ελ γέλεη θαη ην ξφιν ηνπ θηινζφθνπ, ππφ ην πξίζκα 

ηεο πξαθηηθήο δηάζηαζεο ηεο θηινζνθηθήο καζεηείαο. Ζ θηινζνθηθή 

δηδαζθαιία είλαη κηα απνζηνιή κεηξηνθξνζχλεο θαη κεγαινςπρίαο πνπ 

ζηνρεχεη ζηε ζκίιεςε απηνδχλακσλ αλζξψπηλσλ ππνθεηκέλσλ ηα νπνία 
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ζα είλαη ζε ζέζε λα νξίδνπλ ηηο πξάμεηο ηνπο θαη λα αλαιακβάλνπλ ηελ 

επζχλε απηψλ. Ζ θηινζνθία είλαη ε ηέρλε ηνπ βίνπ ε νπνία νθείιεη λα 

απαληά ζε απηά πξνβιήκαηα θαη δηιήκκαηα, ρσξίο λα αλαιψλεηαη ζε 

ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο. Ο θηιφζνθνο απνηειεί θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν 

ηνλ εζηθφ θαζνδεγεηή πνπ θαλεξψλεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη θαιεί ζε κηα ζπλερή άζθεζε, ψζηε ν άλζξσπνο λα 

επηηχρεη ηελ εζσηεξηθή απειεπζέξσζε απ’ φζα ηνλ ππνδνπιψλνπλ. 

Οη παζνγελείο απηέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαζηνχλ ην αλζξψπηλν 

ππνθείκελν απφ θχξην ηνπ εαπηνχ ηνπ ζε δνχιν ησλ άιισλ θαινχληαη 

απφ ηνλ Δπίθηεην «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» θαη ζε αληίζεζε κε ηα «ἐθ’ ἡκῖλ» 

θαηαθάζθνπλ ηε δχζξνηα. Απηή ε ζεκειηψδεο δηάθξηζε ησλ φλησλ, ε 

νπνία ιεπηνκεξψο αλαιχεηαη ζην ηξίην θεθάιαην, δίδεη ηε δπλαηφηεηα 

ζηνλ άλζξσπν λα απηνθαζνξίδεηαη, θαζψο δηαπηζηψλεη φηη ζηε δηθή ηνπ 

εμνπζία δελ είλαη παξά νη θξίζεηο ηνπ γηα ηα πξάγκαηα, νη επηζπκίεο ηνπ, 

νη απνθάζεηο ηνπ, ε ζπκθσλία ηνπ ή κε κε ηα γελφκελα θαη ηα θαηλφκελα 

θαη ελ ηέιεη ε πξναίξεζή ηνπ. Αληίζεηα, ηα πιηθά αγαζά θαη ν θνηλσληθφο 

πεξίγπξνο φρη κφλν δελ θαζνξίδνληαη απφ ηνλ ίδην, αιιά ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε πεγή δπζηπρίαο, θαζψο δηαπξάηηεη ην 

ζθάικα λα εμαξηά ηελ πξνζσπηθή ηνπ πξνθνπή απφ ηέηνηνπ είδνπο 

αζηάζκεηνπο θαη εμσγελείο παξάγνληεο. 

Ζ έλλνηα-θιεηδί ζηε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Δπίθηεηνπ είλαη ε 

πξναίξεζε, φπσο δίδεηαη ε επθαηξία λα δηαπηζησζεί ζην ηέηαξην θεθά-

ιαην ηεο παξφπζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Ζ πξναίξεζε είλαη ε απνθα-

ιππηηθή ιεηηνπξγία ησλ πξνζέζεσλ, ησλ θηλήηξσλ, ησλ πξάμεσλ θαη ελ 

θαηαθιείδη πξνζδηνξίδεη ηελ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ηνπ αηφκνπ. Ζ 

εζηθφηεηα ησλ αηνκηθψλ ελεξγεηψλ θαη ε δηακφξθσζε ηεο κνλαδη-

θφηεηαο ηνπ ραξαθηήξα είλαη απνηέιεζκα ησλ επηινγψλ πνπ ππνδεηθλχεη 

ε πξναίξεζε. Ζ έιινγε απνηίκεζε ησλ πξαγκάησλ, νη θξίζεηο γηα ηα 
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πξάγκαηα θαη ε πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα έλαλ ειεχζεξν θαη 

επδαίκνλα βίν αλάγνληαη ζηα πξναηξεηηθά έξγα.  

Δλ ζπλερεία παξαηίζεληαη νη απφςεηο ηνπ Δπίθηεηνπ γηα ηνπο ηξεηο 

ηφπνπο, ήηνη ηα πάζε, ηα θαζήθνληα θαη ηε ζπγθαηάζεζε ζηηο θαληαζίεο. 

Σα πάζε ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξεθηηθφ ηφπν θαη γελληνχληαη ιφγσ ηεο 

ζηξεβισηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ επηζπκηψλ, ηεο ζηξνθήο απηψλ ζηα  «νὐθ 

ἐθ' ἡκῖλ». Ο δεχηεξνο ηφπνο απνηειείηαη απφ ηηο νξκέο θαη ηηο αθνξκέο 

ηνπ αηφκνπ, ηηο θιίζεηο θαη ελέξγεηεο ηνπ ζε πξαθηηθφ επίπεδν. Σα 

θαζήθνληα πξνζδηνξίδνπλ έηζη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νθείιεη λα δξα ζε 

ζρέζε ηα άιια άηνκα ζε επίπεδν θνηλσλίαο, αιιά θαη κε βάζε 

απαξάγξαπηεο αμίεο φπσο ε επζέβεηα. Ο ζπγθαηαζεηηθφο ηφπνο, ηέινο, 

αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο αληηιακβάλεηαη 

δηάθνξα εξεζίζκαηα, θαζψο θαη ζηνλ έιεγρν, ζηελ επηινγή θαη ζηελ 

έγθξηζε ησλ αληίζηνηρσλ θαληαζηψλ. 

ην έθην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε ζενινγία ηνπ 

Δπίθηεηνπ κε έκθαζε ηηο αληηιήςεηο ηνπ γηα ηνλ θνζκνπνιηηηζκφ. Γελ 

ηίζεηαη ελ ακθηβφισ ε χπαξμε ησλ ζεψλ, αιιά επηπιένλ απνηππψλεηαη ε 

ηδίαηηεξε ζέζε ηνπ αλζξψπνπ σο απνζπάζκαηνο ηνπ ζενχ εληφο ηεο 

θνζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο θη σο ηνπ κνλαδηθνχ απηεμνπζίνπ φληνο πνπ 

κπνξεί λα αληηιεθζεί ηε ζεία πξφλνηα πξνζαξκφδνληαο νηθηνζειψο ηε 

δσή ηνπ ζην θπζηθφ γίγλεζζαη. Ζ δηάζηαζε ηεο εζηθήο ζενινγίαο ηνπ 

Δπίθηεηνπ σο απηφβνπιεο ππαθνήο ζην δένλ ηεο πξάμεο ζα νδεγήζεη, 

επίζεο, ζε ζπζρεηίζεηο κε ηηο ρξηζηηαληθέο αληηιήςεηο ηεο επνρήο. 

ην έβδνκν θεθάιαην ζπγθξνηείηαη ην πιαίζην ηεο εχξνηαο βίνπ 

απνηεινχκελν απφ ηελ ειεπζεξία, ηελ απηνγλσζία θαη ηελ επζχλε ηνπ 

αηφκνπ. Ζ απειεπζέξσζε απφ εζσηεξηθνχο θαηαλαγθαζκνχο, ε απφξξη-

ςε κεκςίκνηξσλ ζπκπεξηθνξψλ, ε νξζή θξίζε γηα ηα πξάγκαηα θαη ε 

νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο ξεχζηεο πξαγκαηηθφηεηαο κπνξνχλ λα νδεγή-

ζνπλ ζε έλα γαιήλην βίν ρσξίο απηαπάηεο θαη θφβνπο. 
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ηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο αλαδεηθλχεηαη ε πξφζιεςε ηεο 

επηθηήηεηαο θηινζνθίαο απφ κεηαγελέζηεξνπο ζηνραζηέο. Με αθεηεξία 

ηε ζπλάληεζή ηεο κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ αληρλεχνληαη επηδξάζεηο ηεο ζε 

ζεκαληηθνχο θηινζφθνπο φισλ ησλ επνρψλ, ηδηαίηεξα κεηά ηελ εκθάληζε 

ηνπ λενζησηθηζκνχ, έσο θαη ηνλ 21ν αη. Αλαληίιεθηα ε εζηθή θηινζνθία 

ηνπ Δπίθηεηνπ κε ηελ απιφηεηα ηνπ χθνπο  πνπ απνηππψλεηαη θαη ην 

παξαηλεηηθφ, θαζεκεξηλφ πεξηερφκελφ ηεο, ζθηαγξαθεί κηα έιινγα παξα-

κπζεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ βίνπ, επίθαηξε ζε θάζε επνρή, φπσο ζα θαλεί 

θαη ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Γ.. ηνπ 

Ηδξχκαηνο Ησζήθ θαη Δζζήξ Γθαλή θαη ηδηαίηεξα ηνλ Πξφεδξν ηνπ Κν 

Ναπνιένληα Μάξγαξε γηα ηελ ππνηξνθία πνπ κνπ ρνξεγήζεθε θαηά ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2015-2016 γηα ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο. Δπίζεο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ επγλσκνζχλε κνπ ζηελ Κα 

Γεσξγία Απνζηνινπνχινπ, Οκφηηκε Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Φηινζν-

θίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Φπρνινγίαο ηεο Φηινζνθηθήο ρνιήο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ θαη ζηελ Κα Μαξία Πξσηνπαπά-Μαξλέιε, 

Δξεπλήηξηα Α΄ Βαζκίδνο/Γηεπζχλνπζα ηνπ Κέληξνπ Δξεχλεο ηεο Διιε-

ληθήο Φηινζνθίαο ηεο Αθαδεκίαο Αζελψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

Σξηκειή πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή θαη ηηο πνιχηηκεο παξαηεξήζεηο ηνπο. 

Απεπζχλσ ηηο επραξηζηίεο κνπ θαη ζε φινπο ηνπο Καζεγεηέο ηνπ Σνκέα 

Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ησαλλίλσλ γηα φζα κνπ πξνζέθεξαλ 

ηφζν θαηά ηηο πξνπηπρηαθέο φζν θαη θαηά ηηο κεηαπηπρηαθέο κνπ ζπνπ-

δέο. Ηδηαίηεξα επηζπκψ λα επραξηζηήζσ ηελ Δπίθνπξε Καζεγήηξηα 

Βαζηιηθή νισκνχ-Παπαληθνιάνπ γηα ηηο θαίξηεο ζπκβνπιέο ηεο θαη ηνλ 

Καζεγεηή Γηάλλε Πξεινξέληδν γηα ηελ ακέξηζηε ζηήξημή ηνπ θαη ηελ 

αζηείξεπηε κεηάδνζε δεκηνπξγηθφηεηαο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ κεηαπηπ-

ρηαθψλ κνπ ζπνπδψλ. 
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 Καηαιεθηηθά, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηε βαζηά κνπ αγάπε θαη 

εθηίκεζε ζηνλ Δπηβιέπνληα Καζεγεηή Κσλζηαληίλν Θ. Πέηζην γηα ηε 

ζπλερή παξνπζία θαη βνήζεηα ηνπ θαζφιε ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Οη παξνηξχλζεηο ηνπ ππήξμαλ θαζνξηζηηθέο ηφζν γηα ηελ ελαζρφιεζε 

κνπ κε ηε θηινζνθία φζν θαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξνχζαο εξγα-

ζίαο.  

 Αλακθηζβήηεηε είλαη ε νθεηιή κνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηα 

αδέξθηα κνπ, ηνπο νπνίνπο θαη επραξηζηψ ζεξκά.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

Σν θηινζνθηθό πιαίζην θαη ε δηδαζθαιία ηνπ Δπίθηεηνπ
1
 

 Ο Δπίθηεηνο
2
 γελλήζεθε ζηελ Ηεξάπνιε ηεο Φξπγίαο θαη λένο 

αθφκε κεηνίθεζε ζηε Ρψκε, φπνπ έδεζε σο δνχινο ηνπ Δπαθξφδηηνπ, 

απειεχζεξνπ ζηελ ππεξεζία ηνπ Νέξσλνο
3
. Δθεί καζήηεπζε θνληά ζην 

ησηθφ Φηιφζνθν Μνπζψλην Ρνχθν θαη αθνχ έγηλε ν ίδηνο πιένλ 

απειεχζεξνο άξρηεζε λα δηδάζθεη. Δπί απηνθξάηνξνο Γνκηηηαλνχ φινη νη 

θηιφζνθνη εμνξίδνληαη απφ ηε Ρψκε κε ηνλ Δπίθηεην λα θαηαιήγεη ζηε 

Νηθφπνιε
4
  πηζαλά ην 95 κ.Υ.

5
, φπνπ ηδξχεη ζρνιή

6
 θαη δηάγεη ηνλ 

                                                 
1. Για τις παραπομπές στα χωρία των Διατριβών και του Εγχειριδίου χρησιμοποιείται η 

έκδοση Epictetus, Dissertationes ab Arriano Digestae, ed. Η. Schenkl, Stuttgart, B. G. Teubner, 
21965 [11916+˙ στο εξής: Διατριβαί και Εγχειρίδιον. Συμβουλευτικά αξιοποιήθηκαν και οι 

εξής εκδόσεις για τα έργα του Επίκτητου: Αι Κατ’ Αρριανόν Επικτήτειοι Διατριβαί, 

παράφρ. Σ. Δέλτα, Εν Αθήναις, Σιδέρης, 1937˙ Επίκτητος, Διατριβή (Α’-Δ’) - Εγχειρίδιον, 

Τόμοι Α’-Δ’, μτφ. Ι. Σ. Χριστοδούλου κ.ά., Θεσσαλονίκη, Ζήτρος, 1997˙ Επίκτητος, Εγχειρί-

διον, μτφ. Σωτηρία Τριαντάρη, Θεσσαλονίκη, Ζήτρος, 2015˙ Επίκτητος, Εγχειρίδιον, μτφ. 

Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα, στιγμή, 1997˙ Épictète, Manuel, Paris, Hatier, 2007. 

2. Για τα εργοβιογραφικά στοιχεία του Επίκτητου βλ. ενδεικτικά C. Robert, «Epiktetos», 

στο: Paulys Realencyclopädie der Classischen altertumswissenschaft, Vol. VI, Stuttgart, 1907, σσ. 

126-131˙ George Long (intr., trans.), Discourses of Epictetus˙ with the Encheiridion and Fragments, 

London, George Bell and Sons, 1890, σσ. iii-xxxiv˙ W. A. Oldfather (intr., trans.), Epictetus. The 

Discourses as reported by Arrian, the Manual, and Fragments, Vol. I, London, The Loeb Classical 

Library, 31956 [11925], σσ. vii-xxx˙ J. Souilhé (intr., trad.), Epictète: Entretiens, Livre I, Paris, Les 

Belles Lettres, 21975 [11943], σσ. Ι-LXXXIII˙ A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to 

life, New York, Oxford University Press, 2002, σσ. 7-37˙ Gerard J. Boter, «Epictetus», στο: 

Catalogus Translationum et Commentariorum: Mediaeval and Renaissance. Latin Translations and 

Commentaries. Annotated Lists and Guides, Vol. IX, Washington, The Catholic University of 

America Press, 2011, σσ. 1-4˙ Σ. Δέλτας, «Επίκτητος», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, 

Τόμ. ΙΑ’, επιμ., Δρανδάκης Παύλος, Αθῆναι, Ο Φοίνιξ, 21956, σσ. 378-379˙ Χριστίνα 

Δεδούση, «Ο Επίκτητος στη Νικόπολη», Ηπειρωτικό Ημερολόγιο (1982), σσ. 25-37˙ τη 

σύντομη και περιεκτική εισαγωγή στο: Επίκτητος, Εγχειρίδιον, μτφ. Ν. Μ. 

Σκουτερόπουλος, σσ. 9-13˙ Τζαίησον Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, μτφ. Δε-

σποινα Τσίκη, Αθήνα, Απόπειρα, 1989, σσ. 11-24˙ Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο Επίκτητος και η 

στωική σοφία, μτφ. Δέσποινα Παπαθανασοπούλου, Αθήνα, Ενάλιος, 2009, σσ. 37-58 

*πλήρη στοιχεία των μελετών που αξιοποιούμε παρατίθενται στην πρώτη αναγραφή 

τους+. 

3. Διατριβαί, Α’, α’, 20: «Ἐπαφροδίτῳ τ † κυρίῳ τοῦ Νέρωνος»˙ πβ. P. R. C. Weaver, «Epa-

phroditus, Josephus, and Epictetus», The Classical Quarterly, 44/2 (1994), σσ. 468-479.  

4. Epictetus, Dissertationes ab Arriano Digestae, σ. XII, test. LI. 

5.  A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 10.  

6. Διατριβαί, Β’, ιστ’, 20: «νῦν *<+ ἐν μὲν τῇ σχολῇ γοργοὶ καὶ κατάγλωσσοι, κἅν ζητημά-

τιον ἐμπέσῃ περί τινος τούτων, ἱκανοὶ τὰ ἑξῆς ἐπελθεῖν». 
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ππφινηπν βίν ηνπ. Ζ αθξηβήο εκεξνκελία γέλλεζεο θαη ζαλάηνπ ηνπ 

παξακέλνπλ έλα εξψηεκα θαη έηζη θαηά πξνζέγγηζε ζεσξείηαη φηη έδεζε 

απφ ην 50 κ.Υ. έσο ην 130 κ.Υ., άιισζηε γλσξίδνπκε ειάρηζηεο ιεπην-

κέξεηεο γηα ηε δσή ηνπ θπξίσο κέζσ ησλ έξγσλ ηνπ Αξξηαλνχ, ηνπ 

Γέιιηνπ θαη ηνπ ηκπιίθηνπ. χκθσλα κε ηε Σνύδα «πίθηεηνο, 

Ἱεξαπφιεσο ηο Φξπγίαο, θηιφζνθνο, δνῦινο παθξφδηηνπ, ηλ 

ζσκαηνθπιάθσλ ηνῦ βαζηιέσο Νέξσλνο. ππξσζεὶο δὲ ηὸ ζθέινο ὑπὸ 

ξεχκαηνο ἐλ Νηθνπφιεη ηο λέαο Ἠπείξνπ ᾤθεζε θαὶ δηαηείλαο κέρξη 

Μάξθνπ Ἀλησλίλνπ˙ ἔγξαςε πνιιά»
7
. 

 Ο Δπίθηεηνο είρε ζεξκφ ππνζηεξηθηή ηεο θηινζνθίαο ηνπ ηνλ 

απηνθξάηνξα  Μάξθν Απξήιην, νη εκεξνινγηαθέο εγγξαθέο ηνπ νπνίνπ, 

ηα Δἰο ἑαπηόλ, επεξεάζηεθαλ απφ ηε δηδαζθαιία ηνπ θηινζφθνπ ηεο 

Νηθφπνιεο
8
, θίιν ηνλ Αδξηαλφ, ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα έγηλε 

απηνθξάηνξαο, θαη ζπκκαζεηή ηνλ Γίσλα ηνλ Υξπζφζηνκν
9
. Αλ θαη 

έδεζε ηελ ίδηα επνρή κε ηνλ Σάθηην θαη ηνλ Πινχηαξρν δελ θαίλεηαη λα 

ππάξρεη επηθνηλσλία καδί ηνπο
10
. ηηο ηζηνξίεο πνπ παξαδίδνληαη γχξσ 

απφ ηνλ Δπίθηεην θάπνηεο θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ελψ άιιεο κνηάδνπλ αξθεηά κπζνπιαζηηθέο. ην ίδην 

ηνπ ην έξγν απαληψληαη απηνβηνγξαθηθά ζηνηρεία, θαη ηδηαίηεξα 

αλαθνξέο γηα ην θαζεζηψο ηεο δνπιείαο θαη ηνλ ηξφπν απειεπζέξσζεο 

ελφο δνχινπ
11

. Λέγεηαη φηη είρε αζζεληθφ ζψκα θαη ήηαλ ρσιφο
12

. 

                                                 
7. Βλ. Suidae Lexicon, Ex recognitione Immanuelis Bekkeri, Berolini, 1854, σσ. 401-402˙ πβ. 

Epictetus, Dissertationes ab Arriano Digestae, σ. VIΙ, test. XΧΙ. 

8. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 12˙ πβ. Μάρκος Αυρήλιος, Εις 

εαυτόν, εισαγ. - μτφ. - σχόλια Felix de Gyorgio, Αθῆναι, Ζαχαρόπουλος, 1939, σ. 40, Α’, ζ’: 

«καὶ τὸ ἐντυχεῖν τοῖς Ἐπικτητείοις ὑπομνήμασιν».   

9. Christopher Gill, «The School in the Roman Imperial Period», στο: Brad Inwood (ed.), The 

Cambridge Companion to the Stoics, Cambridge University Press, 2003, σ. 35. 

10. Χριστίνα Δεδούση, «Ο Επίκτητος στη Νικόπολη», σ. 27. 

11. Βλ. ενδεικτικά Διατριβαί, Α’, ιγ’, 1-5˙ Ό.π., Β’, α’, 26-27. 

12. Ό.π., Α’, ιστ’, 20: «τί γὰρ ἄλλο δύναμαι γέρων χωλός»˙ Εγχειρίδιον, θ’: «χώλανσις 

σκέλους ἐστὶν ἐμπόδιον, προαιρέσεως δὲ οὔ»˙ πβ. Epictetus, Dissertationes ab Arriano 

Digestae, σ. XII, test. XLVIII. 
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ρεηηθά κε ηε ρσιφηεηά ηνπ παξαδίδεηαη ζην Καηά Κέιζνπ ε πεξίθεκε 

ηζηνξία κε ηνλ Δπαθξφδηην, ηνλ νπνίν ραξαθηεξίδεη «δεζπφηε»
13

, λα ηνπ 

ζπάεη ην πφδη θαη ηνλ Δπίθηεην λα ππνκέλεη κε ρακφγειν ην βαζαληζκφ
14

. 

πσο αλαθέξεη ν ίδηνο ζηηο Γηαηξηβέο είρε έλα ζηδεξέλην ιπρλάξη ην νπνίν 

ην έθιεςαλ θαη αγφξαζε έλα πήιηλν πνπ δελ είρε θακία αμία
15
. Ο 

ηκπιίθηνο καο παξαδίδεη φηη ζηε Ρψκε δνχζε ζε έλα ζπίηη αλνηρηφ ρσξίο 

θιεηδαξηά κφλν κε ην αρπξέλην ζηξψκα θαη ηελ ςάζα ηνπ
16
, ελψ δελ είρε 

νηθνγέλεηα παξά πξνο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ δνχζε κε κηα γπλαίθα θαη ην 

παηδί ηεο επηζπκψληαο λα ην αλαζξέςεη έλεθα ηεο θηψρεηαο ηνπο
17
. Χο 

ραξαθηήξαο ήηαλ κάιινο νιηγφινγνο, επζχο θαη αθέξαηνο ζε ζεκείν πνπ 

θαηλφηαλ ςπρξφο «ὡο ιίζῳ, ὡο ἀλδξηάληη»
18

. 

 Ζ Νηθφπνιε ζηελ νπνία έδεζε θαη δίδαμε ν Δπίθηεηνο αλακθίβνια 

νθείιεη κεξίδην ηεο αίγιεο ηεο ζηνλ ησηθφ Φηιφζνθν, εμ’ νπ θαη ε 

άπνςε φηη «ν Δπίθηεηνο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν θηιφζνθνο ηεο 

Αξραίαο Ζπείξνπ»
19

. Πξφθεηηαη γηα κηα πφιε ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο
20

 θαηά 

ηνπο ξσκατθνχο ρξφλνπο ε νπνία ηδξχζεθε κεηά ηε λίθε ηνπ Αχγνπζηνπ 

Οθηαβηαλνχ επί ηεο Κιενπάηξαο θαη ηνπ Αλησλίνπ ην 31 π.ρ. ζηε 

λαπκαρία ηνπ Αθηίνπ. Τπήξμε ζπνπδαίν ζηξαηεγηθφ, εκπνξηθφ, πνιηηη-

ζηηθφ θέληξν κε εμαίξεηε αξρηηεθηνληθή γηα ην νπνίν ν ηξάβσλ 

ζεκεηψλεη: «Ἡ κὲλ νὖλ Νηθόπνιηο εὐαλδξεῖ θαὶ ιακβάλεη θαζ᾽ ἡκέξαλ 

                                                 
13. Ό.π., Α’, θ’, 29-30: «οὕτως καὶ Ῥοῦφος πειράζων μ’ εἰώθει λέγειν "συμβήσεταί σοι 

τοῦτο καὶ τοῦτο ὑπὸ τοῦ δεσπότου"». 

14. Epictetus, Dissertationes ab Arriano Digestae, σ. VI, test. XVII˙ πβ. Τζαίησον Ξενάκης, 

Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, σ. 11.  

15. Διατριβαί, Α’, ιη’, 15-16: «κἀγὼ πρῴην σιδηροῦν λύχνον ἔχων παρὰ τοῖς θεοῖς ἀκούσας 

ψόφον τῆς θυρίδος κατέδραμον. εὗρον ἡρπασμένον τὸν λύχνον. ἐπελογισάμην, ὅτι 

ἔπαθέν τι ὁ ἄρας οὐκ ἀπίθανον. τί οὖν; αὔριον, φημί, ὀστράκινον εὑρήσεις». 

16. Epictetus, Dissertationes ab Arriano Digestae, σ. XII, test. XLVII. 

17. Ό.π., σ. XII, test. LII. 

18.  Διατριβαί, Γ’, θ’, 12. 

19. Χριστίνα Δεδούση, «Ο Επίκτητος στη Νικόπολη», σ. 27. 

20. Για τη σπουδαιότητα της Νικόπολης κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους βλ. τις με-

λέτες που συμπεριλαμβάνονται στο: Κωνσταντίνος Λ.  Ζάχος (επιμ.), Νικόπολις Β’, 

Τόμος Ι, Πρακτικά του Δεύτερου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Νικόπολη (11-15 Σεπτεμ-

βρίου 2002), Πρέβεζα, Ίδρυμα Ακτία Νικόπολις, 2007. 
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ἐπίδνζηλ, ρώξαλ ηε ἔρνπζα πνιιὴλ, θαὶ ηὸλ ἐθ ηῶλ ιαθύξσλ θόζκνλ»
21
. Ο 

Δπίθηεηνο δε δηζηάδεη λα εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ γηα γεγνλφηα πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζηε Νηθφπνιε, αζθεί θξηηηθή ζηνλ επίηξνπν ηεο 

Ζπείξνπ γηα αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηε δηάξθεηα ζεαηξηθψλ 

αγψλσλ
22

 θαη ζηειηηεχεη ηελ άθξαηε επηζπκία γηα αμηψκαηα ηα νπνία 

ζεσξνχληαη σο φρεκα απφθηεζεο δφμαο, ρξεκάησλ θαη πζηεξνθεκίαο
23

. 

 Απφ ηζηνξηθνχο ηεο Φηινζνθίαο, φπσο ν Zeller
24
, ν Δπίθηεηνο 

θαηαηάζζεηαη ζηελ ηξίηε πεξίνδν άλζεζεο ηεο ζησηθήο θηινζνθίαο, ηε 

Νέα ηνά
25
. Γελ επηρεηξεί, βεβαίσο, λα αλαζπγθξνηήζεη ηα ηξία κέξε

26
 

ηεο ζησηθήο δηδαζθαιίαο φπσο ηα γλσξίδνπκε κέζα απφ ηνλ αξραίν 

ζησηθηζκφ - ηε ινγηθή, ηε θπζηθή θαη ηελ εζηθή - νχηε επηζπκεί λα 

παξνπζηάζεη έλα νινθιεξσκέλν θηινζνθηθφ ζχζηεκα. Ζ δηδαζθαιία ηνπ 

εληαγκέλε ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην ζηνρεχεη ζηε θαλέξσζε ηνπ ηξφπνπ 

κε ην νπνίν ν άλζξσπνο κπνξεί λα απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη λα απηελεξγεί 

ειεχζεξα ρσξίο πεξηζπάζεηο απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο. Βηψλεη ηελ 

ηαξαρψδε πεξίνδν ηεο ξσκατθήο απηνθξαηνξίαο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο θπξηαξρνχλ νη πνιηηηθέο δηψμεηο θαη ε θνηλσληθή αβεβαηφηεηα θη 

σο εθ ηνχηνπ πξνθξίλεη ηε δηέμνδν απφ ηα ππαξμηαθά δηιήκκαηα αληί ηεο 

                                                 
21. Στράβων, Γεωγραφικά, Μέρος Β’, επιμ. Αδ. Κοραής, Παρίσι, Ι. Μ. Εβεράρτος, 1817, σ. 

52. 

22. Διατριβαί, Γ’, δ’: «Πρὸς τὸν ἀκόσμως ἐν θεάτρῳ σπουδάσαντα»˙ πβ. Χριστίνα Δεδού-

ση, «Ο Επίκτητος στη Νικόπολη», σσ. 33-34. 

23. Διατριβαί, Α’, ιθ’: «Πῶς ἔχειν δεῖ πρὸς τοὺς τυράννους»˙ πβ. Χριστίνα Δεδούση, «Ο 

Επίκτητος στη Νικόπολη», σσ. 34-35. 

24. Eduard Zeller, Die Philosophie der Griechen, Leipzig, O. R. Reisland, 1923, σσ. 765-781. 

25. Για τις διακρίσεις του στωικισμού βλ. ενδεικτικά Pierre Aubenque, «Οι ελληνιστικές 

φιλοσοφίες: στωικισμός, επικουρισμός, σκεπτικισμός», στο: François Ch}telet (επιμ.), Η 

Φιλοσοφία, Τόμος Α’, μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα, Γνώση, 2006, σσ. 155-171˙ Α. Α. 

Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία. Στωικοί, Επικούρειοι, Σκεπτικοί, μτφ. Στυλιανός 

Δημόπουλος - Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 32003, σσ. 180-194 και σσ. 329-

385˙ Εξειδικευμένα για τη Νέα Στοά βλ. Thomas Bénatouïl, Les Stoïciens III: Musonius, 

Épictète et Marc Aurèle, Paris, Les Belles Lettres, 2009˙ Christopher Gill, «The School in the 

Roman Imperial Period», στο: Brad Inwood (ed.), The Cambridge Companion to the Stoics, 

Cambridge University Press, 2003, σσ. 33-58. 

26. Κατερίνα Ιεροδιακόνου, «Η διαίρεση της φιλοσοφίας κατά τους στωικούς», στο: 

Κωνσταντίνος Βουδούρης (επιμ.), Ελληνιστική Φιλοσοφία, Αθήνα, 1994, σσ. 128-137. 
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ελαζρφιεζεο κε ηε κεηαθπζηθή, ηελ νληνινγία ή ηελ πνιηηηθή 

θηινζνθία. «Θέιεη λα είλαη ν αξσγφο θαη ν ζπκπαξαζηάηεο ηνπ 

αλζξψπνπ ηνπ θαηξνχ ηνπ, φρη ν επαλαζηάηεο θαη ν θαηλνηφκνο»
27

 θαη   

φπσο έρεη επηζεκαλζεί  «ν δηάθνζκνο ησλ Γηαηξηβώλ […] θηλείηαη ζε ηξία 

αιιεινπιεθφκελα επίπεδα: ζηνλ κεγάθνζκν ηεο ξσκατθήο απηνθξαην-

ξίαο, ζηνλ κηθξφθνζκν ηεο Νηθφπνιεο θαη  -σο θέληξν ηεο ζθελήο- ζην 

“ηνῦ θηινζφθνπ ζρνιεῖνλ” […]»
28
. Ζ θηινζνθηθή ηνπ δηδαρή ζηξέθεηαη 

έηζη ζην εζηθφ πεδίν θαη ιεηηνπξγεί παξεγνξεηηθά γηα ηνλ άλζξσπν. Ζ 

απφθαλζε φηη «είλαη πεξηζζφηεξν έλαο ελζνπζηψδεο θήξπθαο Ζζηθήο, 

παξά έλαο ζπζηεκαηηθφο θηιφζνθνο»
29

 θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζην 

πεξηερφκελν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ θαη ηνπ έξγνπ ηνπ, αθνχ, φπσο ζα 

έρνπκε ηελ επθαηξία λα δηαπηζηψζνπκε ζηε ζπλέρεηα, ην πεδίν ηεο 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο ζπληζηά ηνλ πξνλνκηαθφ ρψξν ζηνλ νπνίν 

επηθεληξψλεηαη ε θηινζνθηθή ηνπ ζθέςε. 

 Ο ίδηνο, φπσο θαη ηα θηινζνθηθά ηνπ πξφηππα ν σθξάηεο θαη ν 

Γηνγέλεο, δελ άθεζε γξαπηά θείκελα. Ζ δηδαζθαιία ηνπ θαηαγξάθεθε 

απφ ην καζεηή ηνπ Φιάβην Αξξηαλφ (95-175 κ.Υ.)
30

 θαη φπσο γλσξίδνπ-

κε, ζψδνληαη ηα ηέζζεξα απφ ηα νρηψ βηβιία ησλ Γηαηξηβῶλ θαη ην 

Ἐγρεηξίδηνλ πνπ απνηειεί κηα ζχλνςε ησλ θπξηφηεξσλ απφςεσλ ηνπ 

θηινζφθνπ. Σν θηινινγηθφ είδνο ηεο δηαηξηβήο άλζηζε ηδηαίηεξα θαηά ηε 

ξσκατθή πεξίνδν
31
, αιιά πξσηνζπλαληάηαη ζηνπο Κπληθνχο θηινζφθνπο 

                                                 
27. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», στο: 

Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Δεσποτόπουλο, Αθήνα, Παπαζήσης, 1991, σσ. 225-226. 

28. Παναγιώτης Νούτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Τα όρια της διακινδύνευσης, 

Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2005, σ. 180. 

29. Γραμματίκη Αλατζόγλου, «Η έννοια της αταραξίας στον Επίκτητο και στον Δημόκρι-

το», στο: Χρήστος Α. Τέζας (επιμ.), Επίκτητος. Η ζωή και το έργο του, Πρακτικά 

Επιστημονικού Συνεδρίου (Πρέβεζα 17-19 Ιουνίου 1994), Πρέβεζα, 1997, σ. 12. 

30. Epictetus, Dissertationes ab Arriano Digestae, σ. IV, test. VI˙ Για τη ζωή και το έργο του 

Αρριανού βλ. E. L. Wheeler, Flavius Arrianus: a political and military biography, Duke Univer-

sity, 1977. Για τη σχέση του Αρριανού με τον Επίκτητο βλ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and 

Socratic guide to life, σσ. 38-43. 

31. Βλ. σχετικά Martha C. Nussbaum, «Philosophy and literature», στο: David Sedley (ed.), 

The Cambridge Companion to Greek and Roman Philosophy, σσ. 211-243  και ιδίως σσ. 235-241. 
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θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Βίσλα
32
. ηε δηαηξηβή ρξεζηκνπνηνχληαη 

αξθεηά αιιεγνξηθά ζρήκαηα θαη παξνπζηάδεηαη έλαο δηάινγνο κε έλαλ 

ζπλνκηιεηή πνπ έρεη δηαθνξεηηθή άπνςε απφ ηνλ ζπγγξαθέα, κέζνδνο 

πνπ νκνηάδεη κε ηελ ζσθξαηηθή. Δλ πξνθεηκέλσ νη Γηαηξηβέο θαην-

πηξίδνπλ ηελ πξνθνξηθή δηδαζθαιία ηνπ Δπίθηεηνπ ζηε ρνιή ηνπ κε ηε 

κνλαδηθή νηθεηφηεηα θαη δσληάληα πνπ ραξαθηεξίδεη ην χθνο ηνπ. πσο 

ππνζηεξίδεη ε Martha Nussbaum «έρνπλ δσεξάδα θαη ακεζφηεηα θαη 

είλαη ζχληνκεο - ηαηξηάδνπλ ζε έλα επξχηεξν αθξναηήξην θαη δελ 

απαηηνχλ πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ή θηινζνθηθή πξνπαξαζθεπή»
33

. 

πδεηά κε καζεηέο
34
, πνιίηεο θαη επηζθέπηεο θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα, 

αλεζπρίεο γηα ην κέιινλ θαη πξνζεγγίζεηο γηα ηε δσή ελ γέλεη. Σα γξαπηά 

έρνπλ ηε κνξθή δηαιφγνπ κε παξαθιήζεηο, απαγνξεχζεηο, εηξσλείεο
35

, 

παξαηλέζεηο θαη πξνηξνπέο
36
, ελψ νη ρξήζε πνιιψλ εηθφλσλ

37
, κεηαθν-

ξψλ θαη παξνκνηψζεσλ αλαδεηθλχνπλ ηνλ μερσξηζηφ ραξαθηήξα ηνπ 

επηθηήηεηνπ έξγνπ. 

                                                 
32. R. Bracht Branham, «Defacing the Currency: Diogenes’ Rhetoric and the Invention of 

Cynicism, στο: R. Bracht Branham - M. Goulet-Cazé (ed.), The Cynics: The Cynic Movement in 

Antiquity and Its Legacy, University of California Press, 1996, σ. 85. 

33. Martha Nussbaum, Η θεραπεία της επιθυμίας. Θεωρία και πράξη της ελληνιστικής 

ηθικής φιλοσοφίας, μτφ. Γιάννης Αβραμίδης - Μυρτώ Πανταζή, Θεσσαλονίκη, Θύραθεν, 

2015, σ. 419. 
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35. Jonathan Barnes, Logic and the Imperial Stoa, Leiden, Brill, 1997, σ. 26: «Moreover, he 

frequently uses irony, and it is often difficult to be sure, at first reading, whether a passage is 

ironical or not. In short, it is easy enough to get the sense of a passage upside down».  

36. Πβ. Διατριβαί, Γ’, κγ’, 33-34: «οὐκ ἔστιν ὁ προτρεπτικὸς χαρακτήρ; - Τίς γὰρ οὐ λέγει; 

ὡς ὁ ἐλεγκτικός, ὡς ὁ διδασκαλικός. τίς οὖν πώποτε τέταρτον εἶπεν μετὰ τούτων τὸν 

ἐπιδεικτικόν»˙ Βλ. σχετικά Gerard J. Boter, «Epictetus 3.23.33 and the three modes of 

philosophical instruction», Philologus, 153/1 (2009), σσ. 135-148. 

37. Claire Muckenstrum-Poulle, «La function des images dans les Entretiens d’ Épictète (Livre 

III)», στο: Claude Brunet (éd.), Des formes et des mots chez les Anciens. Μélanges offerts à Danièle 

Conso, Presses universitaires de Franche-Comté, 2008, σσ. 325-336. 
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 Σν Δγρεηξίδην είλαη ην βηβιίν ην νπνίν «φινη νη άλζξσπνη πνπ 

επηζπκνχλ ην εὖ δλ» νθείινπλ λα έρνπλ «πξφρεηξνλ»
38
, δειαδή πξν ησλ 

ρεηξψλ ηνπο, κε δπλαηφηεηα λα πξνζθεχγνπλ άκεζα ζε απηφ. Σν 

πεξηερφκελν ηνπ αλαπηχζζεηαη ζε πελήληα ηξία θεθάιαηα θαη ζηνρεχεη 

ζηελ παξνπζίαζε κηαο ηέρλεο ε νπνία ζα θαηαζηήζεη «ἐιεπζέξαλ […] 

ηὴλ ἡκεηέξαλ ςπρήλ»
39
. Σν ζχλνιν ηνπ Δγρεηξηδίνπ, γξακκέλν κε ηελ 

ίδηα απιφηεηα ησλ Γηαηξηβώλ, αιιά κε πην πξνζηαθηηθφ θαη θνθηφ ηξφπν, 

απνηειεί κηα παξφηξπλζε ζε θπζηθέο, εζηθέο θαη ινγηθέο αζθήζεηο, ψζηε 

ν άλζξσπνο λα επηηχρεη ηελ εχξνηα βίνπ
40

. πσο θαλεξψλεη θαη ν ηίηινο 

ηνπ απνηειεί έλαλ νδεγφ, κηα θηινζνθηθή ηερληθή ηελ νπνία νθείινπλ λα 

έρνπλ άλα ρείξαο φζνη επηζπκνχλ λα αζρνιεζνχλ κε ηελ θηινζνθία 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζνπλ ηελ απηνζπλεηδεζία θαη ηελ ειεπζεξία. 

 Απφ ηηο αλαθνξέο ζηηο Γηαηξηβέο θαη ζην Δγρεηξίδην θαίλεηαη φηη 

σο πεγέο έρεη ηα έξγα ηνπ Πιάησλνο
41
, ηνπ Υξπζίππνπ

42
, ηνπ Εήλσλνο

43
, 

ηνπ Κιεάλζε
44
, ηνπ Αληηζζέλε

45
, ηνπ Γηνγέλε

46
, ηνπ Αληίπαηξνπ

47
, ηνπ 

Αξρέδεκνπ
48
, ηνπ Ξελνθψληνο

49
, ηνπ Οκήξνπ

50
, ηνπ Δπξηπίδε

51
, ηνπ 

                                                 
38. Simplicius, Commentaire Sur Le Manuel D’ Épictète, Tome I, trad. I. Hadot, Paris, Les Belles 

Lettres, 2001, σ. 2, στ. 25. 

39. Ό.π., σ. 2, στ. 21.  

40. John Sellars, The Art of Living: The Stoics on the Nature and Function of Philosophy, Ashgate, 

2003, σσ. 136-142. 

41. Εγχειρίδιον, νγ’˙ Διατριβαί, Α’, κη’, 4˙ Ό.π., Β’, ιζ’, 5, 11, 35˙ Ό.π., Β’, κβ’, 36˙ Ό.π., Δ’, α’, 
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Entretiens, Paris, Vrin, 1946. 

42. Διατριβαί, Α’, δ’, 5-9˙ Ό.π., Α’, ιζ’, 11-18˙ Ό.π., Β’, ιζ’, 34˙ Ό.π., Β’, ιθ’, 5-14˙ Ό.π., Γ’, β’, 13˙ 

Ό.π., Γ’, ιδ’, 38˙  Ό.π., Δ’, η’, 12˙ Ό.π., Δ’, θ’, 6. 

43. Ό.π., Α’, ιζ’, 11˙ Ό.π., Α’, κ’, 14˙ Ό.π., Β’, ιγ’, 14-15˙ Ό.π., Γ’, κα’, 19˙  Ό.π., Γ’, κγ’, 32˙  Ό.π., 

Δ’, θ’, 6. 
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Δ’, θ’, 6. 

47.  Ό.π., Β’, ιζ’, 40˙ Ό.π., Β’, ιθ’, 9˙ Ό.π., Γ’, β’, 13. 

48.  Ό.π., Β’, ιζ’, 40˙ Ό.π., Β’, ιθ’, 9˙ Ό.π., Γ’, β’, 13-15. 

49.  Ό.π., Α’, ιζ’, 12˙  Ό.π., Β’, ιβ’, 15˙ Ό.π., Β’, ιζ’, 35˙  Ό.π., Δ’, ε’, 3. 

50. Ό.π., Β’, ιθ’, 7-10˙  Ό.π., Γ’, κβ’, 82˙  Ό.π., Γ’, κδ’, 18-20˙  Ό.π., Δ’, ι’, 31-36. Για τις ομηρικές 

αναφορές στο έργο του Επίκτητου βλ. Claire Muckensturm-Poulle, «Les références homéri-
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νθνθιή
52
, ησλ Δπηθνπξείσλ θαη ησλ Αθαδεκατθψλ, γηα ηνπο νπνίνπο 

εμέθξαδε θαη πνιιέο ελζηάζεηο φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα.  

 Αλαληίιεθηα ε εθηίκεζε θαη ε νθεηιή ηνπ Δπίθηεηνπ πξνο ηνλ 

Μνπζψλην Ρνχθν
53

 είλαη απαξαγλψξηζηεο θη απηφ θαίλεηαη ζε αξθεηά 

ζεκεία ηνπ έξγνπ ηνπ φηαλ επηθαιείηαη ηνλ δάζθαιφ ηνπ
54
. Ζ καζεηεία 

ηνπ θνληά ζην Ρσκαίν θηιφζνθν θαη ε κειέηε αξθεηψλ ζησηθψλ έξγσλ 

είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε κηαο θηινζνθηθήο ζεσξίαο κε ζησηθά, 

ζσθξαηηθά θαη θπληθά ραξαθηεξηζηηθά
55
. Δηξήζδσ ελ παξφδσ γηα ηνλ 

ζησηθηζκφ ζπλεζίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηελ απνζηξνθή «ηί νὖλ ησηθὸλ 

ιέγεηο ζεαπηφλ»
56

 κε ζθνπφ λα αλαδείμεη ηελ αλάγθε ζπλέπεηαο κεηαμχ 

ηεο ινγηθήο θαη εζηθήο δηδαζθαιίαο ζε πξαθηηθφ επίπεδν, δεηνχκελν 

ηδηαηηέξσο απαηηεηηθφ.  

 Ο σθξάηεο απνηειεί αλαληίξξεηα πξφηππν δσήο γηα ηνλ 

Δπίθηεην, ηνλ επηθαιείηαη ζπλερψο ζην έξγν ηνπ
57

 θαη δελ θαίλεηαη λα 

είλαη ηπραίνο ν ππφηηηινο «a Stoic and Socratic guide to life» ζην βηβιίν 

γηα ηελ θηινζνθία ηνπ Δπίθηεηνπ ηνπ A. A. Long. Ο ηξφπνο πνπ 

ζπλδηαιεγφηαλ κε ηνπο πνιίηεο, ε καηεπηηθή κέζνδνο, ε κεηξηνθξνζχλε 

ηνπ, ε ζηάζε ηνπ απέλαληη ζηηο θαηεγνξίεο, ην αθιφλεην ζάξξνο ηνπ ηε 
                                                                                                                                            
ques chez Épictète», στο: David Sylvie - Evelyne Geny (éd.), Troïka. Parcours Antiques, Vol. II, 

Presses universitaires de Franche-Comté, 2012, σσ. 99-114. 
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55. Schofield Malcolm, «Epictetus: Socratic, Cynic, Stoic», Philosophical Quarterly, 54 (2004), 

σσ. 448-456. 

56. Βλ. ενδεικτικά Διατριβαί, Β’, θ’, 19. 

57. Για την πρόσληψη του Σωκράτη από τον Επίκτητο βλ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and 

Socratic guide to life, σ. 67-96˙ Α. Α. Long, «Epictetus as Socratic mentor1», The Cambridge 

Classical Journal, 46 (2001), σσ. 79-98˙ Tad Brennan, «Socrates and Epictetus», στο: S. Ahbel-

Rappe - R. Kamtekar (ed.), A Companion to Socrates, Oxford, Blackwell Publishing Ltd, 2005, 

σσ. 285-297. 
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ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ θαη ελ γέλεη ε αληίιεςή ηνπ γηα ην ζείν θαη ηε θχζε 

έρνπλ επεξεάζεη θαζνξηζηηθά ηνλ Δπίθηεην, «ην “λέν σθξάηε” ηεο 

Διιεληζηηθήο επνρήο»
58

.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Δπίθηεηνο ζεσξεί ηε κέζνδν ηνπ ζσθξαηηθνχ 

ειέγρνπ απνδνηηθή ζηελ αλέξεπζε ηεο αιήζεηαο, θαζψο ν ζσθξαηηθφο 

ιφγνο φληαο «πξνηξεπηηθὸο θαὶ ἐιεγθηηθὸο» δχλαηαη «ἑθάζηῳ παξαδεῖμαη 

ηὴλ κάρελ, θαζ’ ἣλ ἁκαξηάλεη»
59

. Γηα λα εληζρχζεη κάιηζηα ηελ άπνςε 

ηνπ γηα ηελ ζπνπδαηφηεηα ησλ «ἐθ’ ἡκῖλ» έλαληη ησλ απξναίξεησλ 

πξαγκάησλ επηθαιείηαη ην ζζέλνο ηνπ σθξάηε κπξνζηά ζην ζάλαην, 

ππνζηεξίδνληαο φηη «ηὸ σθξάηνπο ζσκάηηνλ ἀπαρζῆ θαὶ ζπξῆ ὑπὸ ηλ 

ἰζρπξνηέξσλ εἰο δεζκσηήξηνλ θαὶ θψλεηφλ ηηο δῶ ηῶ ζσκαηίῳ ηῶ 

σθξάηνπο»
60
, ελλνψληαο φηη απηφ πνπ ζθφησζαλ νη θαηήγνξνη θαη ην 

θψλεην ήηαλ ην ζψκα ηνπ σθξάηε, ην «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ», θαη φρη ε 

πξναίξεζε. Σέινο, ν θηιφζνθνο ηεο Νηθφπνιεο επηθαιείηαη ηε ζσθξα-

ηηθή αληηιήςε γηα ηε ζπγγέλεηα ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζεφ θαη θαη’ 

επέθηαζε ηελ άπνςε γηα ηνλ άλζξσπν σο πνιίηε ηνπ θφζκνπ
61
. πσο 

έρεη επηζεκαλζεί «ν σθξάηεο ησλ Γηαηξηβώλ είλαη κηα λέα πξνζσπν-

πνίεζε ηνπ ησηθνχ ζνθνχ»
62

 θαη πξάγκαηη ν Δπίθηεηνο κε πεγέο θπξίσο 

ηνπο δηαιφγνπο ηνπ Πιάησλνο, φπσο ηνλ Κξίησλα θαη ηελ Απνινγία
63
, ηα 

                                                 
58. Myrto Dragona-Monachou, «Epictetus on Freedom: Parallels between Epictetus and 

Wittgenstein», στο: T. Scaltsas - A. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University 

Press, 2007, σ. 112.  

59. Διατριβαί, Β’, κστ’, 4˙ πβ. Βούλα Τσούνα-McKiraham, «Οι σωκρατικοί φιλόσοφοι και ο 

Επίκτητος», στο: Χρίστος Α. Τέζας (επιμ.), Επίκτητος. Η ζωή και το έργο του, Πρακτικά 

Επιστημονικού Συνεδρίου (Πρέβεζα 17-19 Ιουνίου 1994), Πρέβεζα, 1997, σσ. 21-22.  

60. Διατριβαί, Α’, κθ’, 16-17˙ πβ. Βούλα Τσούνα-McKiraham, «Οι σωκρατικοί φιλόσοφοι και 

ο Επίκτητος», σ. 22. 

61. Διατριβαί, Α’, θ’, 1-2˙ πβ. Βούλα Τσούνα-McKiraham, «Οι σωκρατικοί φιλόσοφοι και ο 

Επίκτητος», σ. 24. 

62. Βούλα Τσούνα-McKiraham, «Οι σωκρατικοί φιλόσοφοι και ο Επίκτητος», σ. 29. 

63. Εγχειρίδιον, νγ’˙πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 69.  
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έξγα ηνπ Ξελνθψληνο θαη ηνπ Αξηζηνθάλε
64

 θηινηερλεί έλα ηδηαίηεξν 

πνξηξέην ηνπ σθξάηε πην θνληά ζηηο αλάγθεο ησλ ξσκατθψλ ρξφλσλ.  

 Οη θπληθέο επηξξνέο, ηδίσο απφ ηνλ Γηνγέλε
65
, δηαθαίλνληαη θπξίσο 

ζην δήηεκα ηεο άζθεζεο
66

 θαη ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ
67
. Ο Δπίθηεηνο ζηε 

δηαηξηβή «Πεξὶ ἀζθήζεσο»
68

 αζρνιείηαη δηεμνδηθά κε ηελ επηκνλή, ηελ 

πξνζπάζεηα θαη ηηο ζπζίεο πνπ απαηηεί κηα απζεληηθή θηινζνθηθή πνξεία 

πξνο ηελ επζηάζεηα θαη ηελ επδαηκνλία. Ζ άζθεζε απνηειεί ηνλ 

αθξνγσληαίν ιίζν γηα έλαλ απξφζθνπην βίν, γη’ απηφ θαη ππνζηεξίδεη φηη 

«ἐπὶ ηνῦηνλ (sc. «ηὸλ ζαλάηνπ θφβνλ») νὖλ κνη γπκλάδνπ, ἐληαῦζα 

λεπέησζαλ νἱ ιφγνη πάληεο, ηὰ ἀζθήκαηα, ηὰ ἀλαγλψζκαηα, θαὶ εἴζῃ, ὅηη 

νὕησο κφλσο ἐιεπζεξνῦληαη ἄλζξσπνη» 
69
. Αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηνπ 

                                                 
64. Βλ σχετικά Jean-Baptiste Gourinat, «Le Socrate d’ Épictète», Philosophie antique: Problèmes, 

Renaissances, Usages, 1 (2001), Figures de Socrate, Presses Universitaires du Septentrion, σσ. 

137-165, όπου αναφέρονται οι πηγές του Επίκτητου για τον Σωκράτη και ο τρόπος 

αξιοποίησής τους.   

65. Βλ. Malcolm Schofield, «Epictetus on Cynicism», στο: T. Scaltsas - S. Mason (ed.), The 

Philosophy of Epictetus, Oxford University Press, 2007, σσ. 71-86˙ Μ. Billerbeck, «The Ideal 

Cynic from Epictetus to Julian», στο: R. Bracht Branham - M. Goulet-Cazé (ed.), The Cynics: 

The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, University of California Press, 1996, σσ. 205-

221. 

66. Για το ζήτημα της άσκησης στους κυνικούς βλ. Marie-Odile Goulet-Cazé, L’Ascèse cyni-

que: Un commentaire de Diogène Laërce VI 70-71, Paris, Vrin, 22001˙ Χριστίνα Κούρφαλη, Η 

άσκηση ως τέχνη του βίου στη στωική φιλοσοφία, Διδακτορική Διατριβή, Θεσσαλονίκη, 

2010, σσ. 47-49 *κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Θύραθεν το 2013 με τον τίτλο: Η στωική 

τέχνη του βίου].  

67. Η έννοια κοσμοπολίτης χρησιμοποιήθηκε από τον Διογένη, αλλά δεν απαντάται 

αυτολεξεί στον Επίκτητο παρά μόνο ως αντίληψη. Βλ. σχετικά Διογένης Λαέρτιος, 

Φιλοσόφων Βίων και Δογμάτων Συναγωγή, Τόμος Β’, Θεσσαλονίκη, Ζήτρος, 2012, βιβλίο 

VI, §63: «Ἐρωτηθεὶς τί αὐτ περιγέγονεν ἐκ φιλοσοφίας, ἔφη, «Καὶ εἰ μηδὲν ἄλλο, τὸ γοῦν 

πρὸς πᾶσαν τύχην παρεσκευάσθαι». Ἐρωτηθεὶς πόθεν εἴη, ‚Κοσμοπολίτης‛, ἔφη»˙ πβ. 

John L. Moles, «Cynic Cosmopolitanism», στο: R. Bracht Branham - M. Goulet-Cazé (ed.), The 

Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy, University of California Press, 1996, 

σσ. 105-120 και ιδίως σσ. 106-109˙ Ιωάννης Γ. Δελλής, «Η ιδέα του κοσμοπολιτισμού στη 

σκέψη του Επίκτητου», στο: Χρίστος Α. Τέζας (επιμ.), Επίκτητος. Η ζωή και το έργο του, 

Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Πρέβεζα 17-19 Ιουνίου 1994), Πρέβεζα, 1997, σσ. 71-

78. 

68. Διατριβαί, Γ’, ιβ’˙ Για το ζήτημα της άσκησης στον στωικισμό βλ. ενδεικτικά John 

Sellars, The Art of Living: The Stoics on the Nature and Function of Philosophy, Ashgate, 2003, σ. 

108, σημ. 3, όπου συγκεντρώνεται και η σχετική βιβλιογραφία. Βλ. κατωτέρω και σημ. 

103. 

69. Διατριβαί, Γ’, κστ’, 39˙ πβ. Χριστίνα Κούρφαλη, Η άσκηση ως τέχνη του βίου στη στωική 

φιλοσοφία, σσ. 68-72, όπου παρατίθεται και η ορολογία που χρησιμοποιεί ο Επίκτητος για 
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θνζκνπνιηηηζκνχ, ζεσξεί φηη γηα ηνλ άλζξσπν έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ε 

ζρέζε ηνπ κε ην ζεφ θαη πσο απηή ιεηηνπξγεί ζηελ θνζκηθή πξαγκαηηθφ-

ηεηα, εμ’ νπ θαη ε αληίιεςε φηη «πνιίηεο εἶ ηνῦ θφζκνπ»
70
. Άιισζηε κηα 

απφ ηηο κεγαιχηεξεο ζε έθηαζε δηαηξηβέο πξαγκαηεχεηαη ηηο ζπγθιίζεηο 

θαη ηηο απνθιίζεηο ηεο επηθηήηεηαο θηινζνθίαο απφ ηνλ θπληζκφ
71

. 

 Ο Δπίθηεηνο αζθεί έληνλε θξηηηθή ζηνπο Δπηθνπξείνπο θαη ηνπ 

Αθαδεκατθνχο γηα νξηζκέλεο πηπρέο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπο. ηε δηαηξηβή 

«Πξὸο πίθνπξνλ» δηαθσλεί κε ηνλ Δπίθνπξν, γηαηί δελ απνδέρεηαη φηη 

«θχζεη ἐζκὲλ θνηλσληθνί»
72
, ελψ ζηε δηαηξηβή «Πξὸο πηθνπξείνπο θαὶ 

Ἀθαδεκατθνχο» ηνλ εηξσλεχεηαη γηα ηελ εδνληζηηθή ηνπ ζεσξία ηνπ, 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «κή ηηο ἄιιε νὐζία ὑπνιάβῃ ηνῦ ἀγαζνῦ ἢ 

ἡδνλή»
73
, ιέγνληαο φηη αλ ίζρπε κηα ηέηνηα ζεσξία δελ ζα είρε ζεκαζία ε 

δηδαζθαιία ηνπ  θαη ε θηινζνθηθή καζεηεία, αιιά θαιχηεξα λα θαινχζε 

ηνλ άλζξσπν κε ηε θξάζε «ἔζζηε θαὶ πῖλε θαὶ ζπλνπζίαδε θαὶ ἀθφδεπε 

θαὶ ῥέγθε»
74

. 

 ηνπο Αθαδεκατθνχο πξνζάπηεη ηελ θαηεγνξία φηη ζηξεβιψλνπλ 

ηε ιεηηνπξγία ησλ αηζζήζεσλ θαη κε ηερλάζκαηα ζθνηίδνπλ ηε δπλαηφ-

ηεηα ηεο γλψζεο, θεξχηηνληαο ηε ζηάζε ηεο «επνρήο»
75
. χκθσλα κε ηνλ 

Δπίθηεην ν άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ θαη κε ηα δηδάγκαηα ηεο θηινζν-

θίαο έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα θζάζεη «εἰο ἐπίγλσζηλ ηο ἀιεζείαο»
76

. 

Δθαξκφδνληαο ηνπο θαλφλεο πνπ έρεη πξφρεηξνπο, ράξε ζηε ινγηθή / 

πξναηξεηηθή δχλακε, θαη ειέγρνληαο ηα αηζζεηεξηαθά δεδνκέλα, ήηνη ηηο 

θαληαζίεο, φπσο εκθαλίδνληαη ζηε ζησηθή δηδαζθαιία, κπνξεί λα 

                                                                                                                                            
την άσκηση σύμφωνα με τον Ηijmans. Για τα σχετικά χωρία βλ. B. L. Hijmans, Ἅσκησις, 

Notes on Epictetus’ Educational System, Assen, Van Gorcum, 1959. 

70. Διατριβαί, Β’, ι’, 3. 

71. Βλ. αναλυτικά ό.π., Γ’, κβ’: «Περὶ Κυνισμοῦ». 

72. Ό.π., Α’, κγ’, 1˙ πβ. Ό.π., Β’, κ’, 7: «μὴ ἐξαπατᾶσθε, ἄνθρωποι, μηδὲ παράγεσθε μηδὲ 

διαπίπτετε: οὐκ ἔστι φυσικὴ κοινωνία τοῖς λογικοῖς πρὸς ἀλλήλους: πιστεύσατέ μοι». 

73.  Ό.π., Β’, κ’, 9. 

74.  Ό.π., Β’, κ’, 10-11. 

75. Βλ. Ό.π., Β’, κ’: «Πρὸς  Ἐπικουρείους καὶ Ἀκαδημαϊκούς». 

76. Ό.π., Β’, κ’, 21. 
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γλσξίζεη κε αζθάιεηα ηνλ θφζκν θαη λα δηαθξίλεη ην αιεζέο θαη ην 

ςεπδέο, θαζψο «πέθπθελ […] πζα ςπρὴ ὥζπεξ ηῶ ἀιεζεῖ ἐπηλεχεηλ, 

πξὸο ηὸ ςεῦδνο ἀλαλεχεηλ, πξὸο ηὸ ἄδεινλ ἐπέρεηλ»
77

.  

 Ο Δπίθηεηνο αλακθίιεθηα επεξέαζε θαζνξηζηηθά ηελ επνρή ζηελ 

νπνία έδεζε θαη δίδαμε, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηηο καξηπξίεο ηνπ Aulus 

Gellius (125-180 κ.Υ.)
78

 ν νπνίνο παξαδίδεη φηη ζχκθσλα κε ηνλ Ζξψδε 

ηνλ Αηηηθφ ν Δπίθηεηνο είλαη ν «ζπνπδαηφηεξνο απφ ηνπο ησηθνχο»
79

 

θαη ελφο αλψλπκνπ επηγξάκκαηνο ζην νπνίν ζεκεηψλεηαη φηη «δνῦινο 

πίθηεηνο γελφκελ θαὶ ζκ’ ἀλάπεξνο θαὶ πελίελ Ἶξνο θαὶ θίινο ἀζαλά-

ηνηο»
80
. Ο ιηηφο, πξνηξεπηηθφο, απνθζεγκαηηθφο θαη αλζξψπηλνο ιφγνο 

ηνπ, ε ελαζρφιεζή ηνπ κε θαζεκεξηλέο πξνβιεκαηηθέο, ε ζπλέπεηα ηεο 

ζεσξεηηθήο δηδαζθαιίαο κε ηνλ πξαθηηθφ βίν, ε αλαδήηεζε ηεο εζσηε-

ξηθήο ειεπζεξίαο σο πξνυπφζεζεο γηα ηελ εχξνηα βίνπ,  θαζηζηνχλ ηνλ 

Δπίθηεην έλαλ πξαγκαηηθφ εζνδηδάζθαιν, έλαλ moraliste
81

 γηα λα ρξεζη-

κνπνηήζνπκε έλαλ γαιιηθφ φξν. 

 

 

 

 

 

                                                 
77. Ό.π., Γ’, γ’, 2. 

78. Βλ. Aulus Gellius, Noctes Atticae, Londini, A. J. Valpy, 1824, XVII, 19. 5-6: «Quid Epictetus 

philosophus dicere solitus sit hominibus nequam et inpuris disciplinas philosophiae studiose 

tractantibus *<+».  

79. Epictetus, Dissertationes ab Arriano Digestae, σ. IV, test. VIΙΙ: «Epictetus, Stoicorum maxi-

mus». 

80. Ό.π., σ. VII, test. XVIΙΙ. 

81. Constant Martha, Moralistes sous L’ Empire Romain. Philosophes et Poёtes, Paris, Hachette, 
31872, σσ. 155-169˙ Για τον όρο moraliste και τη «γαλλική σχολή της δράσης» βλ. Γιάννης 

Πρελορέντζος, Φιλοσοφία και Λογοτεχνία στη Γαλλία 1930-1960, Αθήνα, Παπαζήσης, 

2016, σσ. 322-328. Για τις μεταφραστικές προτάσεις του όρου στα ελληνικά βλ. ό.π., σ. 322, 

σημ. 847. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

Όςεηο ηεο θηινζνθίαο ηνπ Δπίθηεηνπ 

Ι. εκαζηνινγηθέο δηαζηάζεηο  ηνπ υιλοσουείν 

 Ζ θηινζνθία γηα ηνπο ζησηθνχο είλαη «ἄζθεζηο ἀξεηο»
82

 θαη 

«ἐπηηήδεπζηο ιφγνπ ὀξζφηεηνο»
83

 θαη κέζα απφ ην πξίζκα απηφ ε 

απηφβνπιε ελάζθεζε ζηνλ εζηθφ βίν νδεγεί ηνλ άλζξσπν ζε έλα 

ζπνπδαίν βίν, ζηελ πξαγκάησζε ηνπ «ὁκνινγνπκέλσο ηῆ θχζεη δλ»
84

. 

Ζ απαιιαγή απφ ηα πάζε, ε δηδαρή ηεο αξεηήο, ε ειεχζεξε βνχιεζε 

πξνυπνζέηνπλ ηε θηινζνθηθή καζεηεία
85
, ε νπνία σο δηαδηθαζία 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο πλεπκαηηθήο ππφζηαζεο ηνπ αλζξψπηλνπ 

ππνθεηκέλνπ ζπλαξηάηαη κε ηελ επίηεπμε ηεο απηνγλσζίαο θαη ηελ 

θαηαλφεζε ηεο αληηθείκελεο πξαγκαηηθφηεηαο, εγρείξεκα πνπ ηελ 

αλαδεηθλχεη ζε «ἐπηζηήκελ ζείσλ ηε θαη ἀλζξσπίλσλ πξαγκάησλ»
86

. 

 ην έξγν ηνπ Δπίθηεηνπ ελ πξνθεηκέλσ ν φξνο «θηινζνθία» ή θαη 

ηα παξάγσγά ηνπ απαληψληαη δηαθφζηεο πέληε (205) θνξέο. Πξφθεηηαη γηα 

έλα ηδηαίηεξα εληππσζηαθφ ζηνηρείν πνπ αλαδεηθλχεη ηε ζθνπηά, ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ Δπίθηεηνπ γηα ηε θηινζνθία. 

Αλαληίιεθηα ε θηινζνθία είλαη ηξφπνο δσήο θαη θαζεκεξηλή ζηάζε 

απέλαληη ζηα πξάγκαηα κε πεξηνξηδφκελε ζε κηα ζεσξεηηθή αλάιπζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά απνηειεί πεδίν απηνζπλεηδεζίαο θαη εζηθήο 

                                                 
82. SVF, II, 35 *Χρησιμοποιείται η έκδοση Arnim Ioannes v. (ed.), Stoicorum Veterum 

Fragmenta, Vol I-IV, Stutgardiae, B.G. Teubneri, 21964 [11903-1924++˙ πβ. Jean-Baptiste 

Gourinat, Οι στωικοί για την ψυχή, μτφ. Κων/νος Ν. Πετρόπουλος, Αθήνα, Καρδαμίτσα, 

1999, σσ. 15-16. 

83. SVF, II, 131 και III, 293˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, Οι στωικοί για την ψυχή, σ. 16. 

84. SVF, IIΙ, 5˙ Ό.π., IIΙ, 6: «τὸ τέλος τῆς φιλοσοφίας το ἀκολούθως τῇ φύσει ζῆν»˙ πβ. Α. Α. 

Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία, σσ. 313-314. 

85. Α. Α. Long, Η ελληνιστική φιλοσοφία, σσ. 324-328.   

86. SVF, II, 36. Η συγκεκριμένη αντίληψη για τη φιλοσοφία επιβιώνει στους μεταγενέστε-

ρους χρόνους έως και τις απαρχές του 18ου αιώνα. Βλ. ενδεικτικά Κωσταντίνος Θ. 

Πέτσιος, Απηχήσεις του φιλοσοφικού έργου του Edmundus Purchotius στη Νεοελληνική 

Φιλοσοφία, Ιωάννινα, 2012, σ. 17.  
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δξάζεο. Ο Δπίθηεηνο νξίδεη ηελ θηινζνθία σο «ηὴλ πεξὶ βίνλ 

ἐπηζηήκελ»
87

 ππνζηεξίδνληαο φηη απνηειεί «ἐθφδηνλ […] εἰο ηὸλ βίνλ»
88

 

θαη ν θηιφζνθνο, ζπλεπήο κε ηελ παξάδνζε ηνπ ζησηθνχ ζνθνχ
89

, 

θαηαλνείηαη σο έλα θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ νλ, κε γλψζε θαη ζπκκεηνρή 

ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη, πνπ αγσλίδεηαη γηα ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ σο πνιίηεο ηνπ θφζκνπ. 

 Σν θηινζνθείλ - «ἔζησ θνξηηθὸλ ηὸ ὄλνκα»
90

 - είλαη κηα 

θαζεκεξηλή πξνζπάζεηα, κηα δηαξθήο ελάζθεζε πνπ απειεπζεξψλεη ην 

άηνκν, θαζψο ε θηινζνθία «ἐζηηλ ἡ ηαῖο ἀιεζείαηο ἐιεπζεξία»
91

. ην 

εξψηεκα «ηί ἐπαγγέιιεηαη θηινζνθία»
92

 θαζηζηά ζαθέο φηη ε θηινζνθία 

είλαη ε ηέρλε ηνπ βίνπ πνπ αζρνιείηαη κε ηε δσή ηνπ θαζελφο 

μερσξηζηά
93

 θη φρη κε ηηο δσέο ησλ άιισλ ή κε νπνηνδήπνηε εμσηεξηθφ 

πξάγκα. Με έκθαζε επηζεκαίλεη φηη πξφθεηηαη γηα πξαθηηθή δξαζηε-

ξηφηεηα θη σο εθ ηνχηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ζηείξα αλαπαξαγσγή 

ζεσξηψλ, αιιά ζηνρεχεη ζηελ εκπέδσζε ηνπο θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο
94

. 

Ζ «ἀξρὴ ηνῦ θηινζνθεῖλ» είλαη ε «αἴζζεζηο ηνῦ ἰδίνπ ἡγεκνληθνῦ πο 

ἔρεη»
95

 θαη ην έξγν ηνπ θηινζφθνπ ζπγθεθαιαηψλεηαη ζηε δηαηήξεζε ηνπ 

εγεκνληθνχ κέξνπο ηεο ςπρήο θαηά θχζε
96
. πσο νη θαξπνί ζέινπλ 

ρξφλν γηα λα σξηκάζνπλ, κε παξφκνην ηξφπν θαη ην εγεκνληθφ κέξνο ηεο 

                                                 
87. Διατριβαί, Δ’, α’, 118˙ Ό.π., Δ’, δ’, 11: «ἐπὶ τὸ βιοῦν παρασκευή»˙ πβ. Ιωάννης Γ. Δελλής, 

Φιλοσοφική συμβουλευτική: Η Φιλοσοφία ως «θεραπεία», Αθήνα, τυπωθήτω, 2005, σ. 52.  

88. Διατριβαί, Γ’, κα’, 9. 

89. Βλ. σχετικά Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, «Πολιτική και κοινωνική συμπεριφορά του 

στωικού σοφού», Φιλοσοφία, 34 (2004), σσ. 210-218. 

90. Διατριβαί, Δ’, α’, 113. 

91. Στο ίδιο. 

92. Διατριβαί, Α’, ιε’˙ πβ. Άννα Πόταγα, «Τι επαγγέλεται φιλοσοφία», στο: Χρίστος Α. 

Τέζας (επιμ.), Επίκτητος. Η ζωή και το έργο του, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 

(Πρέβεζα 17-19 Ιουνίου 1994), Πρέβεζα, 1997, σσ. 45-56. 

93. Διατριβαί, Α’, ιε’, 2: «οὕτως τῆς περὶ βίον τέχνης ὕλη ὁ βίος αὐτοῦ ἑκάστου». 

94 Βλ. σχετικά την παρομοίωση με το φαγητό και το στομάχι ό.π., Γ’, κα’, 1-3. 

95. Ό.π., Α’, κστ’, 15. 

96. Ό.π., Γ’, ι’, 16: «οὐ γάρ ἐστιν ἔργον τοῦ φιλοσόφου ταῦτα τὰ ἐκτὸς τηρεῖν, οὔτε τὸ 

οἰνάριον οὔτε τὸ ἐλάδιον οὔτε τὸ σωμάτιον, ἀλλὰ τί; τὸ ἴδιον ἡγεμονικόν». 
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ςπρήο ζέιεη άζθεζε γηα λα ζπκβαδίδεη κε ηε θχζε ηδηαίηεξα ζε αληίμνεο 

ζπλζήθεο
97

.  

 Ζ ελδπλάκσζε ηνπ εγεκνληθνχ είλαη κηα βαζκηαία δηαδηθαζία ε 

νπνία έρεη σο πξψην ζηάδην ηελ άζθεζε «ἐπὶ ηο ζεσξίαο»
98
. Ζ 

εθγχκλαζε θαη’ αλαινγία κε ην ζψκα ηεο ςπρήο θαη ην «ηο ςπρο 

ἐπηκειεῖζζαη»
99

 έρεη ζσθξαηηθή πξνέιεπζε θαη ν Δπίθηεηνο εηδηθά γηα ηηο 

θαληαζίεο θαη ηα θαηλφκελα ζεκεηψλεη φηη «θαζ’ ἡκέξαλ ἔδεη γπκλάδε-

ζζαη»
100
.  Ζ κάζεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ζθέινπο, ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ 

«πξηνλ δεῖ ζε ηνῖο ὀλφκαζη παξαθνινπζεῖλ»
101
, ζπλδπάδεηαη κε ηελ 

«κειέηελ»
102

 θαη ηελ «ἄζθεζηλ»
103
. Δίλαη ζαθέο φηη ε θηινζνθία έρεη σο 

αθεηεξία ηελ απφθηεζε ζεσξεηηθήο ζθεπήο, αθνινπζεί ε δηαλνεηηθή 

επεμεξγαζία θαη ν ζηνραζκφο επάλσ ζηηο πξνβιεκαηηθέο πνπ ηίζεληαη 

θαη ζην ηειηθφ ηεο ζηάδην, ην πξαθηηθφ, απαηηεί άζθεζε. Ζ άζθεζε είλαη 

εθείλε ε δηαδηθαζία πνπ ζα κεηνπζηψζεη ην ζεψξεκα ζε πξάμε κε ηελ 

                                                 
97. Ό.π.,  Γ’, θ’, 11: «τὸ ἡγεμονικὸν ἡμῶν κατὰ φύσιν ἔχειν καὶ διεξάγειν»˙ Ό.π., Γ’, ι’, 11: 

«τί κωλύει πυρέσσοντα κατὰ φύσιν ἔχειν τὸ ἡγεμονικόν; ἐνθάδ' ὁ ἔλεγχος τοῦ 

πράγματος, ἡ δοκιμασία τοῦ φιλοσοφοῦντος»˙ Ό.π., Γ’, ιε’, 13: «ἥ τὸ ἡγεμονικόν σε δεῖ 

ἐξεργάζεσθαι τὸ σαυτοῦ ἥ τὰ ἐκτός»˙ Ό.π., Α’, ιε’, 4: «ἐν πάσῃ περιστάσει τηρήσω τὸ 

ἡγεμονικὸν κατὰ φύσιν ἔχον»˙ Ό.π., Α’, ιε’, 7: «Οὐδέν, ἔφη, τῶν μεγάλων ἄφνω γίνεται, 

ὅπου γε οὐδ' ὁ βότρυς οὐδὲ σῦκον». 

98. Ό.π., Α’, κστ’, 3˙ πβ. John Sellars, The Art of Living, σσ. 108-109. 

99. Διατριβαί, Γ’, α’, 19: «Σωκράτης πάντας ἔπειθε τοὺς προσιόντας ἐπιμελεῖσθαι ἑαυ-

τῶν»˙ πβ. Rodrigo Sebasti{n Braicovich, «On the notion of Ethical Exercises in Epictetus», 

Prometeus-Filosofia, 15 (2014), σσ. 126-127. Βλ. σχετικά Πλάτων, Aπολογία, 29d˙ πβ. Πλάτων, 

Aλκιβιάδης, Α’, 128b - 129a. Βλ. σχετικὰ W.K.C. Guthrie, Σωκράτης, σσ. 203 κ.ε., 207-210˙ 

Γεωργία Αποστολοπούλου, «Ο Σωκράτης, η αυτογνωσία και η αυτοσυνειδησία», στο: 

Ξανά για τον Σωκράτη, Αφιέρωμα στον Ομότιμο Καθηγητή Νίκο Κ. Ψημμένο, Ιωάννινα, 

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων - Τομέας Φιλοσοφίας, 2004, σσ. 95-109, ιδ. σσ. 103 κ.ε. 

100. Διατριβαί, Γ’, η’, 1˙ Ό.π., Γ’, γ’, 14: «Πρὸς τοῦτο μάλιστα τὸ εἶδος αὑτὸν γυμναστέον. 

εὐθὺς ὄρθρου προελθὼν ὃν ἅν ἴδῃς, ὃν ἅν ἀκούσῃς, ἐξέταζε, ἀποκρίνου ὡς πρὸς 

ἐρώτημα. τί εἶδες; καλὸν ἥ καλήν; ἔπαγε τὸν κανόνα. ἀπροαίρετον ἥ προαιρετικόν; 

ἀπροαίρετον: αἶρε ἔξω»˙ πβ. John Sellars, The Art of Living, σ. 110 και ιδ. σημ. 16. 

101. Διατριβαί, Β’, ιδ’, 14. 

102. Ό.π., Β’, θ’, 13. 

103. Ό.π., Β’, θ’, 14. Για το θέμα της άσκησης στον Επίκτητο βλ. B. L. Hijmans, Ἅσκησις, 

Notes on Epictetus' Educational System. Πβ. Rodrigo Sebasti{n Braicovich, «On the notion of 

Ethical Exercises in Epictetus», σσ. 126-138, όπου παρατίθενται παραδείγματα ηθικών 

ασκήσεων. 
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επηθνπξία ηεο ινγηθήο
104
, θαζψο «φπσο κε άιιεο ηέρλεο, ε εμεηδηθεπκέλε 

κάζεζε ζα απαηηήζεη θαη ἄζθεζηο θαη κηα θαηαλφεζε ησλ ζρεηηθψλ 

ζεσξεηηθψλ αξρψλ»
105
. Ζ ελαζρφιεζε κε ηελ θηινζνθία είλαη ζπλεπψο 

κηα ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία κε αλάγθε ζπλέπεηαο θαη αθνζίσζεο, ελψ 

πνιιέο απφ ηηο ππνδείμεηο ηεο θηινζνθίαο «παξάδνμα θαίλεηαη ηνῖο 

ἀπείξνηο»
106
. Δπηπιένλ, ρξεηάδεηαη ζπζίεο θαη αλεμάληιεηε ππνκνλή, γη’ 

απηφ πξηλ απνθαζίζεη θάπνηνο λα αθνζησζεί ζηε κειέηε ηεο νθείιεη λα 

γλσξίδεη ηε θχζε ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη ηηο αηνκηθέο δπλαηφηεηέο ηνπ
107

. 

Ο Δπίθηεηνο παξνπζηάδεη κε ηδηαίηεξε έκθαζε ηηο δπζθνιίεο πνπ ζα 

ζπλαληήζεη ν θηιφζνθνο ηνλίδνληαο φηη «ἀγξππλζαη δεῖ, πνλζαη, 

ληθζαί ηηλαο ἐπηζπκίαο, ἀπειζεῖλ ἀπὸ ηλ νἰθείσλ, ὑπὸ παηδαξίνπ 

θαηαθξνλεζλαη, ὑπὸ ηλ ἀπαληψλησλ θαηαγειαζζλαη, ἐλ παληὶ 

ἔιαζζνλ ἔρεηλ, ἐλ ἀξρῆ, ἐλ ηηκῆ, ἐλ δίθῃ»
108

.  

 Ο ζησηθφο θηιφζνθνο δηεξσηάηαη ζην δεχηεξν βηβιίν ησλ 

Γηαηξηβώλ «ηίο ἀξρὴ θηινζνθίαο;» απαληψληαο φηη είλαη «ζπλαίζζεζηο 

ηο αὑηνῦ ἀζζελείαο θαὶ ἀδπλακίαο πεξὶ ηὰ ἀλαγθαῖα»
109
. Ο άλζξσπνο 

απφ ηε θχζε ηνπ γελληέηαη κε ηηο έκθπηεο ηδέεο, σζηφζν ζηελ εθαξκνγή 

απηψλ ζηηο επηκέξνπο θαηαζηάζεηο ηεο εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

πξνθχπηνπλ αξθεηέο δηαθσλίεο θαη ζπγθξνχζεηο. ε απηφ ην ζεκείν 

παξεκβαίλεη ε θηινζνθία κε έλα πεληαπιφ ξφιν: «ηελ αλαγλώξηζε ηεο 

ζχγθξνπζεο ησλ αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο θαη ηελ αλαδήηεζε εθείλνπ γηα 

                                                 
104. Για τη σχέση του Επίκητου με τη λογική ως ένα από τα τρία μέρη της στωικής 

φιλοσοφίας βλ. αναλυτικά Jonathan Barnes, Logic and the Imperial Stoa, σσ. 24-125˙ Τζαίησον 

Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, σσ. 49-68 *: Λογικά Ζητήματα+. 

105. John Sellars, The Art of Living, σ. 109. Βλ. και B. L. Hijmans, Ἅσκησις, σ. 67. 

106. Διατριβαί, Α’, κε’, 33˙ Ό.π., Β’, α’, 1˙ πβ. Thomas Bénatouïl, «Les possessions du sage et 

le dépouillement du philosophe. Un paradoxe socratique et ses reprises stoïciennes», Rursus, 

3 (2008), σσ. 8-10, ηλεκτρονική έκδοση, όπως ανακτήθηκε στις 29/08/2017 από το 

https://rursus.revues.org/213. 

107. Διατριβαί, Γ’, ιε’, 9: «ἄνθρωπε, σκέψαι πρῶτον τί ἐστι τὸ πρᾶγμα, εἶτα καὶ τὴν σαυτοῦ 

φύσιν, τί δύνασαι βαστάσαι». 

108. Ό.π., Γ’, ιε’, 11˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 109. 

109. Ό.π., Β’, ια’, 1. 
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ην νπνίν αξρίδεη ε ζχγθξνπζε, θαη ε θαηάθξηζε θαη ε ακθηβνιία γη’ απηφ 

πνπ απιψο ζεσξείηαη ζσζηφ, θάπνην είδνο έξεπλαο ζρεηηθά κ’ απηφ πνπ 

έρεη απνθαζηζηεί, γηα λα βξεζεί αλ είλαη φλησο ζσζηφ, θαη ζπγρξφλσο ε 

εύξεζε θάπνηνπ θαλόλα, φπσο βξήθακε ηε δπγαξηά, γηα λα ππνινγίζνπκε 

ηα βάξε, φπσο βξήθακε ην αιθάδη γηα ησλ ππνινγηζκψλ ησλ ίζσλ θαη 

ησλ θακππισηψλ αληηθεηκέλσλ
110
. Οη άλζξσπνη επηβάιιεηαη λα θαηαλνή-

ζνπλ πνηα είλαη ε θχζε ηεο θηινζνθίαο θαη ηη ζεκαηνδνηνχλ νη έλλνηεο 

θαιφ, θαιφ, ζπκθέξνλ, αζχκθνξν
111
, ψζηε λα νδεγεζνχλ θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ηεο ζχγθξνπζεο. Ζ «ηλ ὀλνκάησλ ἐπίζθεςηο»
112
, φπσο θαη 

ζηνλ Αληηζζέλε, απνηειεί ηνλ πξνζάιακν γηα αληηιεθζεί θάπνηνο ηε 

ζπνπδαηφηεηα ηεο θηινζνθίαο γηα κηα αμηνβίσηε δσή. Μφιηο νξηνζεηε-

ζνχλ απηέο νη έλλνηεο κπνξεί λα αλαγλσζηνχλ ηα αίηηα, νη αθνξκέο ησλ 

δηελέμεσλ θαη νη πηζαλνί ηξφπνη επίιπζεο ηνπο. Ζ ηειεπηαία βαζκίδα 

απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ίζσο ε πιένλ δχζθνιε. Ο Δπίθηεηνο ζεσξεί 

ζπνπδαία θαηάθηεζε ηελ χπαξμε ελφο πξφρεηξνπ θαλφλα πνπ ζα κπνξεί 

λα εθαξκφδεη ν άλζξσπνο θαη ζπεχδεη λα δηεπθξηλίζεη φηη έξγν ηεο 

θηινζνθίαο είλαη ην «ἐπηζθέπηεζζαη θαὶ βεβαηνῦλ ηνὺο θαλφλαο»
113
, ελψ 

ε ρξήζε ησλ θαλφλσλ είλαη «ηνῦ θαινῦ θαὶ ἀγαζνῦ ἔξγνλ»
114

. 

 

 

                                                 
110. Ό.π., Β’, ια’, 13: «αἴσθησις μάχης τῆς πρὸς ἀλλήλους τῶν ἀνθρώπων καὶ ζήτησις τοῦ 

παρ' ὃ γίνεται ἡ μάχη καὶ κατάγνωσις καὶ ἀπιστία πρὸς τὸ ψιλῶς δοκοῦν, ἔρευνα δέ τις 

περὶ τὸ δοκοῦν εἰ ὀρθῶς δοκεῖ καὶ εὕρεσις κανόνος τινός, οἷον ἐπὶ βαρῶν τὸν ζυγὸν 

εὕρομεν, οἷον ἐπὶ εὐθέων καὶ στρεβλῶν τὴν στάθμην»˙ πβ. Βασίλειος Α. Κύρκος, 

«Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 233, σημ. 24. 

111. Διατριβαί, Β’, κδ’, 15: «πῶς παραδεικνύω σοι τὴν μάχην τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καθ' 

ἣν διαφέρονται περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν καὶ συμφερόντων καὶ ἀσυμφόρων, αὐτὸ τοῦτο τί 

ἐστι μάχη οὐκ εἰδότι;». 

112. Ό.π., Α’, ιζ’, 12˙ πβ. John Sellars, The Art of Living, σ. 109˙ Βούλα Τσούνα-McKiraham, 

«Οι σωκρατικοί φιλόσοφοι και ο Επίκτητος», σ. 26. 

113. Διατριβαί, Β’, ια’, 24-25. 

114. Ό.π., Β’, ια’, 25. 
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ΙΙ. Σα γλσξίζκαηα ηνπ θηινζόθνπ 

 Ζ επζχλε ηνπ θηινζφθνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο 

θηινζνθίαο είλαη αλαπαιινηξίσηε, θαζψο δηαπαηδαγσγεί λένπο αλζξψ-

πνπο θαη επεξεάδεη ηελ θνηλσλία ζηελ νπνία δεη θαη δηδάζθεη. Γη’ απηφ ην 

ιφγν νη ζεσξεηηθέο ηνπ πξνηάζεηο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη πιήξσο 

θαη ζε πξαθηηθφ επίπεδν, λα δηαπηζηψλεηαη ε επελέξγεηά ηνπο ζηνλ 

θαζεκεξηλφ αλζξψπηλν βίν. Παξνκνηάδεηαη κάιηζηα ε δπζθνιία ηνπ 

έξγνπ ηνπ θηινζφθνπ κε ηε ξίςε ηνπ ιίζνπ ηνπ Αίαληνο
115
. Ο Δπίθηεηνο 

θαιεί ηνπο επίδνμνπο θηινζφθνπο λα ζθεθηνχλ ηελ αηδψ πνπ ζα ληψζνπλ 

αλ απνθαιπθζεί ε αζπλέπεηα ηνπο θαη ε έιιεηςε ζεσξεηηθήο ηνπο 

θαηάξηηζεο, φηαλ γηα παξάδεηγκα θάπνηνο επηζεκάλεη φηη «θηιφζνθε, 

ἄιια ιέγεηο ἐλ ηῆ ζρνιῆ: ηί ἡκο ἐμαπαηᾶο; ηί ζθψιεμ ὢλ ιέγεηο, ὅηη 

ἄλζξσπνο εἶ;»
116
. Χο εθ ηνχηνπ θηιφζνθνο είλαη εθείλνο πνπ ζπκπεξηθέ-

ξεηαη πξψηηζηα ζηνλ εαπηφ ηνπ σο θηιφζνθνο, δε δηαιαιεί ηελ ηδηφηεηά 

ηνπ, αιιά κε ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηε ζηάζε ηνπ ην θαζηζηά απφιπηα 

ζαθέο. εκεηψλεη ζρεηηθά ν Δπίθηεηνο φηη «ἀξθνῦ νὖλ ἐλ παληὶ ηῶ εἶλαη 

θηιφζνθνο εἰ δὲ θαὶ δνθεῖλ βνχιεη [ηῶ εἶλαη], ζαπηῶ θαίλνπ θαὶ ἱθαλὸο 

ἔζῃ»
117

. Παξάιιεια, νθείιεη λα δεη «ἀιχπσο, ἀθφβσο, ἀηαξάρσο»
118

 θαη 

λα ζέβεηαη ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφ-

ινπ. πλ ηνηο άιινηο ν θηιφζνθνο πξέπεη λα ληψζεη ζίγνπξνο γηα ηνλ 

εαπηφ ηνπ, λα έρεη αζθεζεί πλεπκαηηθά φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηα 

ζέκαηα πνπ δηδάζθεη θαη λα αηζζάλεηαη ειεχζεξνο. 

 ην πνξηξέην ηνπ θηινζφθνπ πνπ θηινηερλεί ν Δπίθηεηνο πξνζηί-

ζεηαη θαη ε απαίηεζε λα κελ επηδεηά νπδέπνηε ηνλ έπαηλν θαη λα κελ 

                                                 
115. Ό.π., Β’, θ’, 22˙ πβ. Όμηρος, Ιλιάς, M 378-386. Βλ. Ευστάθιος, «Σχόλια εις την Ομήρου 

Ιλιάδαν», στο: Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis, Commentarii ad Homeri Iliadem, Ad 

fidem exempli Romani editi, Tomus III, Lipsiae, 1829, σ. 121. 

116. Διατριβαί, Δ’, α’, 142. 

117. Εγχειρίδιον, κγ’˙ Ό.π., μστ’, 1: «Μηδαμοῦ σεαυτὸν εἴπῃς φιλόσοφον μηδὲ λάλει τὸ 

πολὺ ἐν ἰδιώταις περὶ τῶν θεωρημάτων, ἀλλὰ ποίει τὸ ἀπὸ τῶν θεωρημάτων». 

118. Διατριβαί, Β’, ιδ’, 8. Βλ. διεξοδικά την ανάλυση των όρων στις σσ. 132-136. 
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πξνζβιέπεη ζηνλ αξηζκφ ηνπ αθξναηεξίνπ ηνπ
119
. Αληίζεηα, θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη ηελ αξρηθά αξλεηηθή ζηάζε θαη ηελ ππνηίκεζε ηνπ 

πεξίγπξνπ
120
, γη’ απηφ ζε θακία πεξίπησζε έλαο θηιφζνθνο δελ πξέπεη λα 

αζρνιείηαη κε ην αλ ηνλ πεξηθξνλνχλ ή αλ ηνλ ζρνιηάδνπλ
121

 θαη νπδέ-

πνηε δελ πξέπεη λα γίλεη «ηὸ ςπράξηνλ ἀληὶ δαθηπιηαίνπ δίπερπ»
122

 φηαλ 

αθνχζεη φηη είλαη ν θαιχηεξνο θηιφζνθνο. Πξφθεηηαη γηα ηδηαίηεξα 

παξαζηαηηθέο εθθξάζεηο ηνπ Δπίθηεηνπ ζηηο νπνίεο απνηππψλεηαη ε 

θιπαξία, ε αλαζθάιεηα θαη ε εγσπάζεηα εθείλσλ πνπ εκθαλίδνληαη λα 

δηεθδηθνχλ κε ππεξθίαιν ηξφπν ην πξνζσλχκην ηνπ θηινζφθνπ. Έλαο 

αιεζηλφο θηιφζνθνο έρεη σο θαζξέθηε κφλν ηηο θξίζεηο ηνπ θη ν 

Δπίθηεηνο ιακβάλνληαο αθνξκή απφ έλα πεξηζηαηηθφ κε πξσηαγσληζηή 

ηνλ Γηνγέλε ιέγεη φηη «ἄλζξσπνο γὰξ δαθηχιῳ νὐ δείθλπηαη ὡο ιίζνο ἢ 

ὡο μχινλ, ἀιι’ ὅηαλ ηηο ηὰ δφγκαηα αὐηνῦ δείμῃ, ηφηε αὐηὸλ ὡο ἄλζξσ-

πνλ ἔδεημελ»
123

. Ο θηιφζνθνο είλαη ζαπκαζηένο απνθιεηζηηθά γηα 

θαζαπηή ηελ ηδηφηεηα ηνπ θαη δελ πξέπεη λα ελδηαθέξεη ηνπο πνιίηεο ε 

εμσηεξηθή ηνπ εκθάληζε ή ηα ζσκαηηθά γλσξίζκαηα
124

. 

 ε ζπλάθεηα κε φζα αλαθέξακε παξαπάλσ έλαο αιεζηλφο ζνθφο 

θαιείηαη λα απνηηκήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εάλ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα 

ηδξχζεη ζρνιή ζηελ νπνία ζα κεηαιακπαδεχζεη ηηο γλψζεηο θαη ηελ 

εκπεηξία ηνπ. Χο πξνο απηφ ην ζεκείν ν Δπίθηεηνο ζεσξεί φηη «θαὶ 

ἡιηθίαλ εἶλαη δεῖ θαὶ βίνλ θαὶ ζεὸλ ἡγεκφλα»
125
, θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί 

                                                 
119. Ό.π., Γ’, κγ’, 19: «χάσκων περὶ τοὺς ἐπαινέσοντας καὶ ἀριθμῶν τοὺς ἀκούοντάς». 

120. Εγχειρίδιον, κβ’: «Εἰ φιλοσοφίας ἐπιθυμεῖς, παρασκευάζου αὐτόθεν ὡς καταγελα-

σθησόμενος, ὡς καταμωκησομένων σου πολλῶν, ὡς ἐρούντων ὅτι «ἄφνω φιλόσοφος 

ἡμῖν ἐπανελήλυθε» καὶ «πόθεν ἡμῖν αὕτη ἡ ὀφρύς;»˙ Διατριβαί, Β’, ιδ’, 29: «τί οὖν; 

καταγελῶνται ὑπὸ τῶν πολλῶν: καὶ γὰρ ἐκεῖ οἱ θεαταὶ ὑπὸ τῶν ἐμπόρων»˙ πβ. Thomas 

Bénatouïl, «Theôria and scholê in Epictetus and Marcus Aurelius: Platonic, Stoic or Socratic?», 

στο: Α. G. Long (ed.), Plato and the Stoics, Cambridge University Press, 2013, σ. 151. 

121. Διατριβαί, Γ’, β’, 9-10: «μή τίς σου καταφρονήσῃ *<+ μή τίς τι περὶ σοῦ λέγει». 

122. Ό.π., Γ’, β’, 11. 

123. Ό.π., Γ’, β’, 12. 

124. Ό.π., Α’, η’, 11-16. 

125. Ό.π., Γ’, κα’, 11-12. 
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λα επαγγέιιεηαη ηνλ θηιφζνθν ν θαζείο πνπ δειψλεη φηη έρεη ζεσξεηηθή 

επάξθεηα θαη ξεηνξηθή ηθαλφηεηα. Ο θηιφζνθνο δελ «παξαθαιεῖ»
126

 ην 

αθξναηήξην, αιιά θαιεί «ἐπ’ ἀθξφαζηλ»
127

 θαη κε ηε ζηάζε ηνπ, ηα 

ιεγφκελα ηνπ απνηειεί πφιν ελδηαθέξνληνο ζηνλ νπνίν ζηξέθνληαη 

απηνβνχισο νη άλζξσπνη, δηαθνξεηηθά «ὁ ηνῦ θηινζφθνπ ιφγνο, λεθξφο 

ἐζηη θαὶ αὐηὸο θαὶ ὁ ιέγσλ»
128

.  

 Πξνο επίξξσζε απηψλ ησλ ζεκάησλ αθηεξψλεηαη ε φγδνε δηαηξηβή 

ζην ηέηαξην βηβιίν ησλ Γηαηξηβώλ ζην νπνίν ν Δπίθηεηνο νξηνζεηεί ην 

έξγν ηνπ θηινζφθνπ, αλαδεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ γηα ηνλ άλζξσπν 

θαη πξνζδηνξίδεη ην ξφιν ηνπ εληφο ηεο θνηλσλίαο. Γηεπθξηλίδεη φηη 

θηιφζνθνο δελ είλαη φπνηνο «ηξίβσλα […] ἔρεη θαὶ θφκελ»
129
, αιιά 

φπνηνο «ὀξζὸλ ἔρεηλ ηὸλ ιφγνλ»
130

 θαη εθαξκφδεη ηηο ινγηθέο αξρέο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αληηιακβαλφκελνο ηηο αηηίεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

πξαγκάησλ.  πλήζσο, ζεσξείηαη εχθνιε θαη ειθπζηηθή ε θηινζνθηθή 

κχεζε, κε απνηέιεζκα θάπνηνη λα ζηξέθνληαη ζε απηή «ὡο νἱ 

θαθνζηφκαρνη πξφο ηη βξσκάηηνλ»
131

 θαη απνγνεηεπφκελνη απφ ηε 

δπζθνιία πνπ ζπλαληνχλ λα θηλνχληαη έπεηηα «εὐζὺο ἐπὶ ηὸ ζθπηξνλ, 

ἐπὶ ηὴλ βαζηιείαλ»
132
. Ζ θηινζνθία πξνθαλψο δελ επαγγέιιεηαη 

θνηλσληθή άλνδν, πινχην θαη αμηψκαηα, νχηε ηελ θαηάθηεζε κηαο 

ξεηνξηθήο επηδεμηφηεηαο. Αληίζεηα είλαη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα ε 

νπνία ζην αξρηθφ ηεο ζηάδην ρξεηάδεηαη επηκνλή θαη αθνζίσζε. Ο 

Δπίθηεηνο πξνζηάδεη «ζαπηῶ θηινζφθεζνλ ὀιίγνλ ρξφλνλ»
133

 γηα λα 

κπνξέζεη ην άηνκν λα σξηκάζεη θαη λα ππνκείλεη ηηο πξνθιήζεηο ηεο 

θηινζνθηθήο καζεηείαο. ε κηα απφ ηηο παξνκνηψζεηο πνπ ζπλεζίδεη 

                                                 
126. Ό.π., Γ’, κγ’, 27. 

127. Στο ίδιο˙ Ιωάννης Γ. Δελλής, Φιλοσοφική συμβουλευτική, σ. 51. 

128. Διατριβαί, Γ’, κγ’, 28-29. 

129. Ό.π., Δ’, η’, 5. 

130.  Ό.π., Δ’, η’, 12. 

131.  Ό.π., Δ’, η’, 34. 

132. Στο ίδιο. 

133. Διατριβαί, Δ’, η’, 36. 
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παξαιιειίδεη ηε δηαδηθαζία θαη ηε ζεκαζία ηνπ θαηξνχ ζηελ σξίκαλζε 

ελφο ζπφξνπ κε ηελ αλάγθε ζηαδηαθήο θηινζνθηθήο παίδεπζεο, ψζηε ν 

ελ δπλάκεη θηιφζνθνο λα κάζεη λα δεη «θαηὰ θχζηλ»
134

 θαη λα απνθηήζεη 

«ηὴλ ἀλδξὸο ἀγαζνῦ παξαζθεπήλ»
135

.  

 Οη πξνυπνζέζεηο γηα λα αζρνιεζεί θάπνηνο κε ηελ θηινζνθία είλαη 

απιέο, αιιά ζπλάκα επψδπλεο γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο πνπ 

επαλαπαχνληαη ζηελ ππνηηζέκελε ηειεηφηεηά ηνπο. Πξψηνλ θαη 

θπξηφηεξν φπνηνο ελδηαθέξεηαη λα εηζέιζεη ζηελ θνηλφηεηα ησλ 

θηινζφθσλ νθείιεη δίρσο άιιν «ἀπνβαιεῖλ <ηὴλ> νἴεζηλ»
136
. Ζ έπαξζε, 

ε εκκνλή ζε πξνζσπηθέο απφςεηο θαη ε αίζζεζε ηεο απζεληίαο απέρνπλ 

ξηδηθά απφ ηηο αξεηέο πνπ πξεζβεχεη θαη απφ ην βίν πνπ επηζπκεί λα 

ζκηιέςεη ε θηινζνθία. Άιισζηε «ἀκήραλνλ γάξ, ἅ ηηο εἰδέλαη νἴεηαη, 

ηαῦηα ἄξμαζζαη καλζάλεηλ»
137
. Ο Δπίθηεηνο ζα πξνζζέζεη ζηελ απνβνιή 

ηεο νίεζεο ηελ ηθαλφηεηα θαη ηε δηάζεζε ηνπ αλζξψπνπ λα αθνχεη
138

, 

γηαηί ε αθξφαζε είλαη πξναπαηηνχκελν ηεο κάζεζεο. ε απηφ ην πιαίζην, 

ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα πξνζέξρεηαη ζην θηιφζνθν φρη απφ 

πεξηέξγεηα, αιιά κε γλήζην ελδηαθέξνλ λα θαηαζέζεη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ 

ηνπ θαη λα ζπκκεηέρεη ζηελ δηαπίζησζε ησλ εζθαικέλσλ θξίζεσλ, ή κε 

ηε δηαηχπσζε ηνπ Δπίθηεηνπ «ἐιέγμσκελ ἀιιήινπο: εἴ ηη ἔρσ θαθὸλ 

δφγκα, ἄθειε αὐηφ: εἴ ηη ἔρεηο, ζὲο εἰο ηὸ κέζνλ. ηνῦηφ ἐζηη θηινζφθῳ 

ζπκβάιιεηλ»
139

. 

 

 

                                                 
134. Ό.π., Δ’, η’, 40. 

135. Ό.π., Δ’, η’, 43. 

136. Ό.π., Β’, ιζ’, 1˙ Εγχειρίδιον, κβ’: «σὺ δὲ ὀφρὺν μὲν μὴ σχῇς: τῶν δὲ βελτίστων σοι 

φαινομένων οὕτως ἔχου, ὡς ὑπὸ τοῦ θεοῦ τεταγμένος εἰς ταύτην τὴν χώραν». 

137. Διατριβαί, Β’, ιζ’, 1. 

138. Ό.π., Β’, κδ’, 10: «ἐκεῖνο δὲ πᾶς ἄν τις ὁμολογῆσαί μοι δοκεῖ, ὅτι ποσῆς γέ τινος τριβῆς 

περὶ τὸ ἀκούειν προσδεῖται ὁ τῶν φιλοσόφων ἀκουσόμενος. ἥ γὰρ οὔ;»˙ Ό.π., Β’, κδ’, 29: 

«ἀλλὰ μόνον δείκνυε σαυτὸν οἷον τοῦ ἀκούειν καὶ ὄψει, πῶς κινήσεις τὸν λέγοντα». 

139. Ό.π., Γ’, θ’, 13.  
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ΙΙΙ. Η απνζηνιή ηνπ θηινζόθνπ 

 Ζ απνζηνιή ελφο θηινζφθνπ έρεη σο αθεηεξία ηελ εκπέδσζε ηεο 

δηάθξηζεο «ηλ ἐθ’ ἡκῖλ» θαη ησλ «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ». ινη καο, αθφκα θαη ν 

θηιφζνθνο, ρξεηάδεηαη λα αζθνπκαζηε θαη λα έρνπκε πάληνηε ππφςε καο 

ηνλ θαλφλα «ηί ἐκὸλ θαὶ ηί νὐθ ἐκὸλ θαὶ ηί κνη ἔμεζηηλ θαὶ ηί κνη νὐθ 

ἔμεζηηλ»
140

 γηα λα κελ ηαξαζζφκαζηε θαη ιπγίδνπκε κπξνζηά ζε εμσηε-

ξηθέο θαη δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, φπσο ν ζάλαηνο, ε θπιαθή, ε εμνξία, νη 

απεηιέο, ε ηπξαλλία. Ζ αλάδεημε ηεο ζπνπδαηφηεηαο απηήο ηεο δηάθξηζεο 

θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο εμάζθεζεο απνηειεί «ηὸ ηνῦ θηινζφθνπ δξνλ»
141

 

ζηνλ άλζξσπν. Ο θηιφζνθνο είλαη αλάγθε κε ηελ εκπεηξία ηνπ λα 

απνθαιχπηεη φηη νη ζηξεβιψζεηο θαη νη ιαλζαζκέλεο ελέξγεηεο πξνέξρν-

ληαη αηηηαθά απφ «ὑπνιήςεηο θαὶ δφγκαηα»
142

 πνπ ζρεκαηίδεη ν άλζξσ-

πνο γηα ηα πξάγκαηα θαη φρη απφ θαζαπηέο ηηο θαηαζηάζεηο. Σαπηφρξνλα 

κε ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ νθείιεη λα ππεξαζπίδεηαη ηηο απφςεηο ηνπ, 

φπσο έπξαμε ν σθξάηεο, ε θηινζνθηθή ζηάζε ηνπ νπνίνπ ζπληζηά έλα 

αξρεηππηθφ πξφγξακκα γηα ηνπο ησηθνχο θαη ηνλ Δπίθηεην. Καλέλα απφ 

ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» δελ κπνξεί λα θαηηζρχζεη ηνπ θξνλήκαηνο ηνπ, έηζη ν 

θηιφζνθνο δε δηδάζθεη ηελ θαηαθξφλεζε ησλ ἐθηόο
143
, αιιά θεξχζζεη ην 

λφκν ηεο θχζεο θαη ηνπ ζενχ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν πάληνηε ην θαιχηε-

ξν ζα ππεξηζρχεη ηνπ ρεηξφηεξνπ, πάληνηε νη νξζέο θξίζεηο ζα ππεξλη-

θνχλ ηνλ εμσηεξηθφ εμαλαγθαζκφ
144

.  

 Ο Δπίθηεηνο αληηδηαζηέιιεη ηνλ θηιφζνθν πξνο ηνλ απαίδεπην 

άλζξσπν εδξαδφκελνο ζ’ απηή ηε δηάθξηζε, ππνζηεξίδνληαο φηη γηα λα 

                                                 
140. Ό.π., Α’, α’, 21-22. 

141. Ό.π., Γ’, κστ’, 36. 

142. Ό.π., Α’, ια’, 33. 

143. Ό.π., Α’, κθ’, 9-11.  

144. Ό.π., Α’, κθ’, 19: «ἀλλὰ δεῖξον ὅτι χείρονα ἔχων δόγματα κρατεῖ τοῦ κρείττονος ἐν 

δόγμασιν. οὐ δείξεις: οὐδ' ἐγγύς. νόμος γὰρ τῆς φύσεως. καὶ τοῦ θεοῦ οὗτος τὸ κρεῖσσον 

ἀεὶ περιγινέσθω τοῦ χείρονος». 
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έρεη ν άλζξσπνο «θηινζφθνπ ζηάζηλ»
145

 νθείιεη λα αζρνιείηαη κε φζα 

αλήθνπλ ζην πεδίν ηνπ ειέγρνπ ηνπ, κε ηνλ εζψηεξν θφζκν ηνπ θαη φρη 

κε ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα. Λέγεη ζρεηηθά «ἢ πεξὶ ηὰ ἔζσ θηινπνλεῖλ ἢ 

πεξὶ ηὰ ἔμσ»
146

 θαη «ἢ πεξὶ ηὰ ἔζσ θηινηερλεῖλ ἢ πεξὶ ηὰ ἔμσ»
147

, 

θξάζεηο πνπ επηζεκαίλνπλ φηη ε θηινζνθία είλαη «πφλνο» θαη «ηέρλε», 

ζρεηίδεηαη δειαδή κε ην κφρζν γηα κηα αμηνπξεπή δσή θαη κε ηε 

δεκηνπξγία ελφο επδαίκνλνο βίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ηηο δηαθνξέο 

δειαδή πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θηινζφθνπ θαη ηνπ 

ηδηψηε, αλαπηχζζεη ζηε δέθαηε έλαηε δηαηξηβή ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ ησλ 

Γηαηξηβώλ θαη ζην ηεζζαξαθνζηφ φγδνν θεθάιαην ηνπ Δγρεηξηδίνπ. Ο 

απαίδεπηνο άλζξσπνο πξνζδηνξίδεη ηνλ εαπηφ ηνπ θαη απνθαίλεηαη γηα 

ηελ επηπρία ηνπ ή ηε δπζηπρία ηνπ κε θξηηήξην ηνπο άιινπο, νη νπνίνη 

ζχκθσλα κε ηελ θηινζνθηθή ζεψξεζε ηνπ Δπίθηεηνπ αλήθνπλ ζηα «νὐθ 

ἐθ’ ἡκῖλ», αθνχ πξφθεηηαη γηα εηεξφλνκνπο παξάγνληεο ζηε δηακφξθσζε 

ηεο ζπκπεξηθνξάο.  

 Αληίζεηα ν θηιφζνθνο απηνπξνζδηνξίδεηαη, ελψ γηα ηηο θξίζεηο ηνπ 

ππεχζπλε είλαη απνθιεηζηηθά ε δηθή ηνπ πξναίξεζε. χκθσλα κε ηελ 

νπηηθή ηνπ Δπίθηεηνπ ν πξψηνο δελ παχεη λα είλαη έλα παηδί, ελψ ν 

δεχηεξνο πξνηθηζκέλνο λα ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν, θαζψο δελ ζα 

θαηεγνξήζεη πνηέ ηνλ ζπλάλζξσπν ή ην ζεφ γηα ηηο θαθέο επηινγέο ηνπ, 

αιιά ζα ζηξαθεί κε ηαπεηλφηεηα ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα 

νδεγεζεί ζηελ απηνγλσζία, ρσξίο λα ηνλ απαζρνινχλ ηα πξάγκαηα πνπ 

δελ εμαξηψληαη απφ ηνλ ίδην
148
. Δλ θαηαθιείδη, ππάξρνπλ δχν ηξφπνη 

απηνπξνζδηνξηζκνχ γηα ηνλ άλζξσπν ζχκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ επηζπκεί λα απηελεξγεί, ε πξψηε είλαη  

«ἰδηψηνπ ζηάζηο θαὶ ραξαθηήξ» θαηά ηελ νπνία «νὐδέπνηε ἐμ ἑαπηνῦ 

                                                 
145. Ό.π., Γ’, ιε’, 13˙ Εγχειρίδιον, κθ’: «τοῦτ’ ἔστιν ἥ φιλοσόφου τάξιν ἐπέχειν ἥ ἰδιώτου». 

146. Διατριβαί, Γ’, ιε’, 13. 

147. Εγχειρίδιον, κθ’. 

148. Βλ. αναλυτικά Διατριβαί, Γ’, ιθ’, 1-6 και Εγχειρίδιον, μη’, 2-3. 
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πξνζδνθᾶ ὠθέιεηαλ ἢ βιάβελ, ἀιι’ ἀπὸ ηλ ἔμσ» θαη ε δεχηεξε 

«θηινζφθνπ ζηάζηο θαὶ ραξαθηήξ» θαη ζηελ νπνία «πζαλ ὠθέιεηαλ θαὶ 

βιάβελ ἐμ ἑαπηνῦ πξνζδνθᾶ»
149
. Ζ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά έρεη σο 

αθεηεξία ηε δηαπαηδαγψγεζε, ηελ αλαηξνθή θαη ηε θηινζνθηθή άζθεζε.  

 Οη θηιφζνθνη δηαθεξχζζνπλ φηη ειεχζεξνη είλαη κφλνλ νη πεπαη-

δεπκέλνη άλζξσπνη
150

. Πξφθεηηαη γηα κηα αληίιεςε ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε 

θαηά ηε ξσκατθή πεξίνδν, θαζψο ε ειεπζεξία ζρεηίδεηαη κε ηε δπλαηφ-

ηεηα γλσζηαθνχ απηνπξνζδηνξηζκνχ. Ζ άπνςε απηή εληζρχεηαη απφ ην 

γεγνλφο φηη Δπίθηεηνο δελ δηζηάδεη λα ζπκβνπιεχεη αθφκε θαη ηε κεηνί-

θεζε ζε άιιε πφιε ή ηε δηαθνπή ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε απαίδεπηνπο 

αλζξψπνπο αλ δηαπηζηψζεη φηη πξφθεηηαη γηα ζπλήζεηεο, γηα «παιαηὰ 

ἔζε»
151

 πνπ παξαθσιχνπλ ηελ ελαζρφιεζε κε ηε θηινζνθηθή παίδεπζε. 

Ζ ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηδηψηεο κπνξεί λα νδεγήζεη, επίζεο, ζην «ἐμν-

κνησζλαη»
152

 κε εθείλνπο, φπσο ε επαθή κε ηελ θαπληά
153

.   

 Δπηπξφζζεηα ν θηιφζνθνο νθείιεη λα δηδάζθεη ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηεο άζθεζεο επάλσ ζηνπο ηξεηο ηόπνπο
154
, θαζψο ειινρεχεη ν θίλδπλνο νη 

άλζξσπνη λα αλαπηχμνπλ θαθέο ζπλήζεηεο θαη λα εζηζηνχλ «δηὰ ηλ παξὰ 

θχζηλ θαὶ παξαδφμσλ»
155

. Ζ «ὄξεμηο» θαη ε «ἔθθιηζηο» έρνπλ ζρέζε κε 

ην αγαζφ θαη ην θαθφ, κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ επηηπρψο κφλν ζηα 

πξναηξεηηθά έξγα θαη ε θηινζνθία ππνδεηθλχεη «πο ἐλδέρεηαη ἀπαξαπν-

δίζησο ὀξέμεη ρξζζαη θαὶ ἐθθιίζεη»
156
. Ζ ελαξκφληζε ησλ επηινγψλ κε 

ηε ινγηθή θαη ε απνζαθήληζε ησλ θαζεθφλησλ απνηεινχλ κηα ζεκαληηθή 

                                                 
149.  Εγχειρίδιον, μη’, 1. 

150. Διατριβαί, Β’, α’, 22: «οἳ λέγουσι μόνους τοὺς παιδευθέντας ἐλευθέρους εἶναι». 

151. Ό.π., Γ’, ιστ’, 11. 

152. Ό.π., Γ’, ιστ’, 2. 

153. Ό.π., Γ’, ιστ’, 3: «ἀμήχανον τὸν συνανατριβόμενον τ ἠσβολωμένῳ μὴ καὶ αὐτὸν 

ἀπολαῦσαι τῆς ἀσβόλης». 

154. Ό.π., Α’, δ’, 1-5. 

155. Ό.π., Γ’, ιβ’, 1. 

156. Ό.π., Γ’, ιδ’, 10. 
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απνζηνιή γηα ηνλ θηιφζνθν
157
. Υσξίο ηελ άζθεζε θαη ηελ απφθηεζε 

ζπλήζεηαο ζηνπο δχν πξψηνπο ηφπνπο δελ κπνξεί θάπνηνο λα επδνθηκήζεη 

ζην πλεπκαηηθφ πεδίν, ψζηε λα θζάζεη ζηνλ ηξίην. Χο «κέγηζηνλ θαὶ 

πξηνλ» έξγν ηνπ θηινζφθνπ ζεσξείηαη ην «δνθηκάδεηλ» θαη ην «δηαθξί-

λεηλ»
158

 ηηο θαληαζίεο. Ο επηηπρήο έιεγρνο νδεγεί ζηελ απνθπγή ηεο 

εμαπάηεζεο θαη ηεο πιάλεο. Ο Δπίθηεηνο κέκθεηαη φζνπο ππεξθίαινπο 

θαηαπηάλνληαη απεπζείαο κε ηνλ ηξίην ηφπν, δειαδή ηε ζπγθαηάζεζε ζηηο 

θαληαζίεο, λνκίδνληαο φηη κε ηελ άζθεζε ζε ζπιινγηζκνχο 

«κεηαπίπηνληαο, ἠξσηζζαη πεξαίλνληαο, ὑπνζεηηθνχο, ςεπδνκέλνπο»
159

 

ζα γίλνπλ απεπζείαο ζνθνί. Ο ίδηνο ν θηιφζνθνο γηα λα επηηειεί ζσζηά 

ην έξγν ηνπ πξέπεη λα έρεη «ὄξεμηλ ἀλαπφηεπθηνλ, ἔθθιηζηλ ἀπεξίπησηνλ, 

ὁξκὴλ θαζήθνπζαλ, πξφζεζηλ ἐπηκει, ζπγθαηάζεζηλ ἀπξφπησηνλ»
160

.  

 Ζ πξναίξεζε
161

 απνηειεί ηελ θαη’ εμνρήλ έλλνηα πνπ νθείινπλ λα 

απνζαθελίδνπλ θαη λα νξηνζεηνχλ ζεκαζηνινγηθά νη θηιφζνθνη. Δπηζε-

καίλεηαη φηη ηφζν ην αγαζφ φζν θαη ην θαθφ βξίζθνληαη «ἐλ πξναηξέ-

ζεη»
162
, έηζη νη θηιφζνθνη νθείινπλ λα δηδάζθνπλ φηη νπζηαζηηθά ν 

ραξαθηήξαο ηνπ αλζξψπνπ, νη πξνζέζεηο ηνπ θαη νη πξάμεηο ηνπ ηαπηίδν-

ληαη απνιχησο κε ηελ πξναίξεζή ηνπ. Οη επηινγέο ηνπ θαη νη θξίζεηο ηνπ 

γηα ηα πξάγκαηα ζπλαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ πξναίξεζε, γη’ απηφ 

ν θηιφζνθνο ηεο Νηθφπνιεο ζεκεηψλεη φηη ν άλζξσπνο είλαη ν κφλνο 

                                                 
157. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σσ. 231-244, όπου παρουσιάζονται 

οι κατάλληλες πράξεις σε συνάρτηση με τα αντίστοιχα καθήκοντα.  

158. Διατριβαί, Α’, κ’, 7. 

159. Ό.π., Γ’, β’, 6˙ πβ. Jonathan Barnes, Logic and the Imperial Stoa, σσ. 33-35. 

160. Διατριβαί, Β’, η’, 29˙ Ό.π., Β’, ιδ’, 8. 

161. Βλ. ενδεικτικά Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη και 

στον Επίκτητο», Φιλοσοφία, 8-9 (1978-1979), σσ. 265-310˙ R. Dobbin, «Προαίρεσις in 

Epictetus», Ancient Philosophy, 11 (1991), σσ. 111-135˙ Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis 

chez Épictète: decision, volonté ou personne morale?», Philosophie antique: Problèmes, 

Renaissances, Usages, 5 (2005), Stoïcisme: physique, éthique, Presses Universitaires du 

Septentrion, σσ. 93-114˙ Cesare Cassanmagnago, «Il problema della ‚prohairesis‛ in 

Epitteto», Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 69/2 (1977), σσ. 232-246. Αναλυτική παρουσίαση 

της προαίρεσης παραθέτουμε κατωτέρω στις σσ. 63-78. 

162. Διατριβαί, Β’, ι’, 25.  
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ππεχζπλνο γηα ηηο πξάμεηο ηνπ θαη νθείιεη λα πξνζέρεη πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεχγεη αηζρξέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο είλαη θαζφια αμηνθαηάθξη-

ηεο
163
. Οη πξάμεηο πνπ βιάπηνπλ ηνπο ζπλαλζξψπνπο, πνπ ζηνρεχνπλ ζε 

απμνκείσζε ησλ πεξηνπζηαθψλ αγαζψλ απνθαιχπηνπλ κηα θαχιε πξναί-

ξεζε, έλαλ θαχιν ραξαθηήξα. Σέηνηνη άλζξσπνη απέρνπλ πνιχ απφ ηελ 

εκβίσζε ηεο πξαγκαηηθήο ζεκαζίαο ηεο θηινζνθίαο θαη πξνζέγγηζαλ 

«ὀλφκαηη κφλνλ πξὸο θηινζνθίαλ […] θαὶ ηὰ ζεσξήκαηα αὐηο»
164
. Ζ 

πξνζσπηθφηεηα ζε ηειηθή αλάιπζε απνηειεί ζκίιεπζε ηεο αγαζήο 

πξναίξεζεο κέζσ ηεο θηινζνθηθήο καζεηείαο. 

 Ζ χπαξμε ησλ ζεψλ, ε νκνίσζε ησλ αλζξψπσλ κε απηνχο θαη ε 

ζεία πξφλνηα απνηεινχλ επίζεο πεξηερφκελν ηεο θηινζνθηθήο δηδαζθα-

ιίαο
165
. Αο κελ μερλάκε φηη ν Δπίθηεηνο ραξαθηεξίδεη ηνλ θηιφζνθν 

«Γηὸο δηάθνλνλ»
166

 πνπ ηνπ έρεη αλαζέζεη κηα «ὑπεξεζίαλ»
167

 ε νπνία 

ζπλίζηαηαη ζην λα θαηαλνήζνπλ νη άλζξσπνη ηε ιεηηνπξγία ηνπ θφζκνπ 

θαη ην γίγλεζζαη, ψζηε «κεδέπνηε ἐγθαιέζαη ηηλί, κὴ ζεῶ, κὴ ἀλζξψπῳ: 

κὴ κέκςαζζαη κεδέλα»
168
. Άιισζηε ζην εξψηεκα «ηὸ δὲ θηινζνθζαη ηί 

ἐζηηλ» ν θηιφζνθνο ησλ Γηαηξηβώλ απαληάεη ην «παξαζθεπάζαζζαη πξὸο 

ηὰ ζπκβαίλνληα […] πξὸο ηὸ πξᾴσο θέξεηλ ηὰ ζπκβαίλνληα»
169

, 

επαλαθέξνληαο ηνλ ζεσξεηηθφ πξνβιεκαηηζκφ αλαθνξηθά κε ηε λεθάιηα 

ζθέςε θαη ηελ αιππία. Ο Βαζίιεηνο Κχξθνο παξαηεξεί ζρεηηθά φηη «ε 

                                                 
163. Ό.π., Γ’, κστ’, 7-9: «Αἰσχρόν ἐστί σοι τὸ μὴ σὸν ἔργον, οὗ σὺ αἴτιος οὐκ εἶ, ὃ ἄλλως 

ἀπήντησέν σοι *<+ ταῦτα ἐμάνθανες παρὰ τοῖς φιλοσόφοις; οὐδέποτε ἤκουσας, ὅτι τὸ 

αἰσχρὸν ψεκτόν ἐστιν, τὸ δὲ ψεκτὸν ἄξιόν ἐστι τοῦ ψέγεσθαι;». 

164. Ό.π., Γ’, κστ’, 13. 

165. Ό.π., Β’, ιδ’, 11-13˙ πβ. Thomas Bénatouïl, «Theôria and scholê in Epictetus», σσ. 150-151, 

όπου και οι αναφορές στον Θεαίτητο και στους Νόμους του Πλάτωνος για τα ζητήματα 

της ομοίωσης με το θείο και της θείας πρόνοιας αντίστοιχα. 

166. Διατριβαί, Γ’, κδ’, 65˙ πβ. Katerina Ierodiakonou, «The Philosopher as God’s Messen-

ger», στο: T. Scaltsas – A. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University Press, 

2007, σσ. 56-70, όπου αναλύεται τόσο το παρόν όσο και επόμενο απόσπασμα δίδοντας 

βαρύτητα στην εσωτερική, ψυχική διάσταση της ακολουθίας του θεού. 

167.  Διατριβαί, Γ’, κδ’, 114. 

168. Ό.π., Γ’, δ’, 16. 

169. Ό.π., Γ’, ι’, 6. 
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Φηινζνθία έρεη ρξένο λα πξνεηνηκάζεη ηνπο αλζξψπνπο λα αληηκεησ-

πίζνπλ ηα ζπκβαίλνληα, ηηο κεηαπηψζεηο ηεο δσήο, θαη κάιηζηα γηα λα 

γίλεη ζαθέζηεξνο (ν Δπίθηεηνο), πξνζζέηεη: πξᾴσο θέξεηλ ηὰ ζπκβαίλν-

ληα, λ’ αληηκεησπίζνπλ ηε δσή κε πξαφηεηα θαη θαξηεξία»
170
. Ο θηιφζν-

θνο θαιείηαη λα ππνδείμεη ζηνλ άλζξσπν ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα είλαη 

ζε ζέζε λα ελαξκνλίζεη ηε ζέιεζή ηνπ κε ηε ζεία πξφλνηα, δηφηη «ηὸ κὲλ 

ἔξγνλ ηνῦ θηινζνθνῦληνο ηνηνῦηφλ ηη θαληαδφκεζα, ὅηη δεῖ ηὴλ αὑηνῦ 

βνχιεζηλ ζπλαξκφζαη ηνῖο γηλνκέλνηο»
171

. Υάξε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα 

δελ ζα δπζαλαζρεηνχκε γηα ηηο αζηνρίεο ηεο δσήο, «ὡο κήηε ηη ηλ 

γηλνκέλσλ ἀθφλησλ ἡκλ γίλεζζαη κήηε ηλ κὴ γηλνκέλσλ ζειφλησλ 

ἡκλ κὴ γίλεζζαη»
172
, θη έηζη ζα αληηκεησπίδνπκε ηηο αληημνφηεηεο ηνπ 

βίνπ κε πξαφηεηα θαη ζνθία. Ζ ζεκαληηθφηεξε απνζηνιή γηα ηνλ 

άλζξσπν ππφ ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ θηινζνθηθήο ππφκλεζεο είλαη ην 

«λνζαη ηὸ βνχιεκα ηο θχζεσο»
173
, θαζψο «ηα νθέιε ηεο πίζηεο ζηε 

ινγηθφηεηα ηεο πξφλνηαο είλαη ε εηξήλε θαη ε εζσηεξηθή ειεπζεξία ηα 

νπνία, γηα ηνλ Δπίθηεην, ζπγθξνηνχλ ηελ αιεζηλή επηπρία»
174

. 

 

IV. Φιλοσουείν: ζεσξεηηθή θαη πξαθηηθή γλώζε 

 Ο Δπίθηεηνο είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο κε ηα ξεηνξηθά 

ζρήκαηα, ηνπο ζπιινγηζκνχο, «ηὰ εἴδε ηλ ἐπηρεηξεκάησλ ηε θαὶ ἐλζπκε-

κάησλ»
175

 θαη γεληθφηεξα κε φ,ηη ζπλαξηάηαη κε ηε ξεηνξηθή θαη ηδηαίηε-

ξα ηε «ιέμηλ». Αλ θαη απνδέρεηαη φηη ε γλψζε ησλ ζεσξεηηθψλ 

                                                 
170. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 233. 

171. Διατριβαί, Β’, ιδ’, 7˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics. Epictetus and Happiness as 

Freedom, London, continuum, 2007, σσ. 55-57˙ Myrto Dragona-Monachou, The stoic arguments 

for the existence and the providence of the Gods, Athens, S. Saripolos’ Library, 1976, σσ. 215-216. 

172. Διατριβαί, Β’, ιδ’, 7. 

173. Ό.π., Α’, ιζ’, 14. 

174. William O. Stephens, Stoic Ethics, σσ. 56-57. 

175. Διατριβαί, Α’, η’, 1. 
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ζρεκάησλ απνηειεί απαξαίηεην πξνπαξαζθεπαζηηθφ ζηάδην ηεο ελαζρφ-

ιεζεο κε ηε θηινζνθία, δελ παξαιείπεη λα αζθήζεη έληνλε θξηηηθή ζε 

φζνπο ηαπηίδνπλ ηε θηινζνθία κε ηελ αλάγλσζε ζεσξεηηθψλ θεηκέλσλ. 

Καζηζηά ζαθέο φηη κε «ιεμείδηα» θαη κε «ζεσξεκάηηα»
176

 αζρνινχληαη νη 

ζνθηζηέο θη φρη νη θηιφζνθνη, ελψ ραξαθηεξίδεηαη σο «γξακκαηηθὸο»
177

 

θη φρη σο θηιφζνθνο φπνηνο θαηαπηάλεηαη ή ζαπκάδεη ηελ εξκελεία ησλ 

θεηκέλσλ θαη αδπλαηεί λα εθαξκφζεη ζε πξαθηηθφ επίπεδν.  

Αλαθεξφκελνο ζηελ απνηπρία θάπνηνπ καζεηή λα αληηιεθζεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζεκεηψλεη πσο φθεηιε λα ηζρπξίδεηαη φηη «εἰζαγσγὰο 

ἔπξαμά[ο] ηηλαο θαὶ Υξπζίππεηα ἀλέγλσλ, θηινζφθνπ δ’ νὐδὲ ζχξαλ 

παξιζνλ»
178
. Δπίζεο, γλσξίδεη απφ πξψην ρέξη φηη πνιινί άλζξσπνη 

επηζθέπηνληαη ηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο λνκίδνληαο φηη έρνπλ θαηαθηήζεη 

ηα πξαθηηθά δεηήκαηα θαη απνκέλεη λα δηδαρζνχλ «ηὰ ζεσξήκαηα»
179

. 

Αλαιψλνληαη ζε ζπδεηήζεηο γηα ηα έξγα ησλ θηινζφθσλ θαη αλαπα-

ξάγνπλ ην χθνο ηνπο, ρσξίο λα αληηιακβάλνληαη ηελ πξαθηηθή δηάζηαζε 

ηεο θηινζνθίαο θαη ηελ αλάγθε δηφξζσζεο ησλ θαθψο θεηκέλσλ. Ο 

Δπίθηεηνο δελ ραξίδεηαη ζε ηέηνηα θαηλφκελα κε απνηέιεζκα φηαλ έλαο 

καζεηήο ηνπ εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα κάζεη ηη ιέγεη ν Υξχζηππνο ζηελ 

πξαγκαηεία πεξὶ ηνῦ Ψεπδνκέλνπ, ηνπ απαληάεη κε απζηεξφ θαη δίρσο 

εθιέπηπλζε χθνο «νὐθ ἀπάγμῃ κεηὰ ηο ἐπηβνιο ηαχηεο, ηάιαο; θαὶ ηί 

ζνη ὄθεινο ἔζηαη;»
180

. 

 Τπάξρνπλ αξθεηά ζεκεία ζην ζσδφκελν έξγν ηνπ Δπίθηεηνπ φπνπ 

αζθείηαη θξηηηθή ζηελ ηαθηηθή αληηκεηψπηζεο ηεο θηινζνθίαο σο δηδαρήο 

πνπ πξνζθέξεη εγθπθινπαηδηθή γλψζε. Αλακθίβνια  δελ ζεσξεί έξγν ηεο 

                                                 
176. Ό.π., Γ’, ε’, 15. 

177. Εγχειρίδιον, μθ’˙ Διατριβαί, Β’, ιθ’, 6: «διὰ τοῦτο οὐδὲν διαφέρω τοῦ γραμματικοῦ»˙ 

πβ. Jonathan Barnes, Logic and the Imperial Stoa, σ. 45. 

178. Διατριβαί, Β’, ιστ’, 34-35. 

179. Ό.π., Β’, ιζ’, 3˙ πβ. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης 

καρτερίας», σσ. 232-233: «Σε κανένα σημείο των Διατριβών (ούτε βέβαια στο Εγχειρίδιο) 

δε θα βρούμε θεωρητικούς στόχους και αναζητήσεις». 

180. Διατριβαί, Β’, ιζ’, 34. 
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θηινζνθίαο ηε δηδαζθαιία ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ, ινγηθψλ πξαγκαηεηψλ ή 

ινγνηερληθψλ θεηκέλσλ θαη ζπλεζίδεη λα ξσηάεη αλ «ηνῦηφ ἐζηηλ ἀθξφ-

αζηο θηινζφθνπ;»
181
. ε έλα απφ απηά ν θηιφζνθνο ηεο Νέαο ηνάο κε 

αθνξκή ηε ζπδήηεζε ησλ θηινζφθσλ ζρεηηθά κε ηνλ «θπξηεχνληα ιφγν», 

αλ θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηνλ 

Γηφδσξν, ηνλ Υξχζηππν, ηνλ Κιεάλζε, ηνλ Αξρέδεκν, ηνλ Αληίπαηξν γηα 

ην δήηεκα, δελ εθθξάδεη θακία άπνςε γηα ην ζέκα, θαζψο ζεσξεί φηη δελ 

έρεη λα εηζθέξεη θάηη θαηλνχξγην ζηε ζπδήηεζε θαη νπζηαζηηθά δελ ζα 

σθειήζεη θάπνηνλ
182
. Σν παξάδεηγκα απηφ κεηαθέξεηαη «ἐπὶ ηλ 

ἠζηθλ»
183
, φπνπ ε αέλαε ζπδήηεζε γχξσ απφ ηηο εζηθέο έλλνηεο, απφ 

«ινγάξηα»
184

, κνηάδεη κε κηα απέξαληε θαη αηειέζθνξε εζηθνινγία - γηα 

λα ρξεζηκνπνηήζνπκε έλαλ ζχγρξνλν φξν - κε απνηέιεζκα θαλείο δελ 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ εζηθή ηνπ ζπκπεξηθνξά ζε πξαθηηθφ επίπεδν 

θαη δελ δχλαηαη λα εθαξκφζεη φζα δηδάζθεηαη.  

 Σν γεγνλφο φηη ν Δπίθηεηνο αληηκεησπίδεη ηηο ζπιινγηζηηθέο θαη 

ξεηνξηθέο αζθήζεηο σο δεπηεξεχνπζα δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη θαη απφ 

ηε δηάζεζε ηνπ λα ηνπο δίδεη ζεκαζία κφλν ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη 

εθφζνλ έρεη ξπζκίζεη ηα «ἐθ’ ἡκῖλ» ζχκθσλα κε ηε θχζε. Λέγεη ζρεηηθά 

φηη «ὅηαλ δὲ ηαῦηα ἔρσ θαηὰ θχζηλ, δηὰ ηί κὴ θηινηερλήζσ θαὶ πεξὶ ηὸλ 

ιφγνλ; εὐζρνι γάξ»
185

 θη σο παξαδείγκαηα αλαθέξεη ηνπο ζπιινγη-

ζκνχο «ηνῦ Φεπδνκέλνπ» θαη «ηνῦ Ἀπνθάζθνληνο»
186

.  

 Χζηφζν, αλ κειεηήζεη θάπνηνο πξνζεθηηθφηεξα ην έξγν ηνπ ζα 

δηαπηζηψζεη φηη ε ινγηθή, σο αληίιεςε, επηρεηξεκαηνινγία θαη θξηηηθή 

ζθέςε είλαη απνιχησο αλαγθαία γηα ηελ εδξαίσζε ηεο εζηθήο θηινζν-

θίαο ηνπ. Ο ίδηνο παξαδέρεηαη φηη «ηαῦηα ἀλαγθαῖά ἐζηηλ, εἰ ρσξὶο αὐηλ 

                                                 
181. Ό.π., Γ’, κγ’, 38. 

182. Ό.π., Β’, ιθ’, 1-10. Βλ. αναλυτικά Jonathan Barnes, Logic and the Imperial Stoa, σσ. 76-77. 

183. Ό.π., Β’, ιθ’, 11. 

184. Ό.π., Α’, κθ’, 56˙ πβ. Jonathan Barnes, Logic and the Imperial Stoa, σσ. 55-56.  

185. Ό.π., Γ’, θ’, 19. 

186. Ό.π., Γ’, θ’, 21.  
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νὐδ’ αὐηὸ ηνῦην δχλαζαη καζεῖλ, πφηεξνλ ἀλαγθαῖα ἢ νὐθ ἀλαγθαῖά 

ἐζηηλ»
187
, ελψ  ζην λβ’ θεθάιαην ηνπ Δγρεηξηδίνπ αλαπηχζζεη ηε ινγηθή 

αθνινπζία ζηελ νπνία νθείιεη λα εμαζθείηαη ν καζεηήο γηα λα κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηελ αιήζεηα ησλ πξαγκάησλ. Έρεη ππνζηεξηρζεί ζρεηηθά φηη «ε 

ινγηθή ηθαλφηεηα (πηζαλά απνθηήζηκε κε ηε ινγηθή εμάζθεζε) είλαη κηα 

εγγχεζε έλαληη ηεο θίβδειεο ζθέςεο, ηεο δηθηάο καο θαη ησλ άιισλ»
188

.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ζην ζπγθεθξηκέλν απφζπαζκα ηνπ Δγρεηξηδίνπ, 

αλαθέξνληαη ηξεηο ηφπνη ινγηθήο εθγχκλαζεο, απαξαίηεηνη γηα ηελ εθαξ-

κνγή ηεο ζεσξίαο ζηελ πξάμε. χκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην, «ὁ πξηνο θαὶ 

ἀλαγθαηφηαηνο ηφπνο ἐζηὶλ ἐλ θηινζνθίᾳ ὁ ηο ρξήζεσο ηλ ζεσξεκά-

ησλ», ν νπνίνο πξνυπνζέηεη ηνλ δεχηεξν πνπ έγθεηηαη ζηε ινγηθή «ηλ 

ἀπνδείμεσλ» θαη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη αλάγθε ηνλ ηξίην πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη σο «βεβαησηηθὸο θαὶ δηαξζξσηηθφο»
189
. Υσξίο ηελ θαηά-

λφεζε θαη ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο αθνινπζίαο δελ κπνξεί ν άλζξσπνο 

λα γλσξίζεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα δηαθξίλεη ην ςεχδνο απφ ηελ 

αιήζεηα.  

Γηαθξίλεηαη, ζπλεπψο, έλαο εζηθφο ξεαιηζκφο ζηνλ Δπίθηεην, 

ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ινγηθή θαηαλφεζε ησλ ζπκβάλησλ, ε εμήγεζή 

ηνπο θαη ε κειέηε ηνπο, θαζψο θαη ε απφθηεζε ζεσξεηηθήο ζθεπήο είλαη 

απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηε γλψζε ηνπ βίνπ θαη ηελ ελαξκφληζε απηνχ κε 

ηε θχζε. Ζ εζηθή ηνπ δηδαζθαιία εδξάδεηαη ζε έλα ινγηθφ ζχζηεκα, 

πξναπαηηεί θηινζνθηθή κέζνδν θαη ζηνρεχεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο 

αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο σο ειεχζεξεο θαη απηνδχλακεο νληφ-

ηεηαο
190

. Ζ θηινζνθία, ελ θαηαθιείδη, ιεηηνπξγεί σο «ἔζνπηξνλ»
191
, σο 

                                                 
187.  Ό.π., Α’, κε’, 3˙ πβ. Jonathan Barnes, Logic and the Imperial Stoa, σσ. 59, όπου τίθεται και 

σε αντιπαραβολή το ως άνω σόφισμα με ανάλογο επιχείρημα στον Προτρεπτικό του 

Αριστοτέλη. 

188. Τζαίησον Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, σ. 53. 

189. Εγχειρίδιον, νβ’˙ πβ. Jonathan Barnes, Logic and the Imperial Stoa, σσ. 69. 

190. Βλ. την κλασική μελέτη του Louis Weber, «La morale d’ Êpictète et les besoins présents 

de l’ enseignement moral», Revue de Métaphysique et de Morale, 13/6 (1905), σσ. 836-858.  
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εζσηεξηθφο θαζξέθηεο πνπ θαλεξψλεη ηηο επηζπκίεο, ηηο ζθέςεηο θαη ηηο 

βνπιήζεηο ηνπ αλζξψπνπ. Πξψηηζηα, ηνλ νδεγεί ζηελ απηνζπλεηδεζία 

θαη ηνλ απηνέιεγρν πνπ ζπληζηνχλ εδξαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ νπνηα-

δήπνηε κνξθή επηθνηλσλίαο κε ηνπο ζπλαλζξψπνπο θαη ηε δηακφξθσζε 

ζρέζεσλ ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο ζπκβίσζεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            
191. Διατριβαί, Β, ιδ’, 21. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΡΙΣΟ 

Η δηάθξηζε ἐυ’ ἡμῖν θαη οὐκ ἐυ’ ἡμῖν 

σο ζεκέιηα παξαδνρή ηεο θηινζνθίαο ηνπ Δπίθηεηνπ 

 

Ι. Αθεηεξηαθέο δηαζαθελίζεηο 

 Οη Γηαηξηβέο αξρίδνπλ κε ηε ζεκειηψδε πξνθείκελε ηεο θηινζν-

θίαο ηνπ Δπίθηεηνπ αλαθνξηθά κε ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ππαξθηψλ ζε 

«ἐθ’ ἡκῖλ» θαη «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ», ζέηνληαο σο ηίηιν ηεο πξψηεο δηαηξηβήο 

ηε θξάζε «Πεξὶ ηλ ἐθ’ ἡκῖλ θαὶ νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ»
192
. Με αλάινγε 

δηαηχπσζε πξννηκηάδεηαη θαη ην Δγρεηξίδηνλ, δηαζηέιινληαο κε ηε θξάζε 

«ηλ ὄλησλ ηὰ κέλ ἐζηηλ ἐθ’ ἡκῖλ, ηὰ δὲ νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ»
193

 ηα πεδία ζηα 

νπνία εθδειψλεηαη ε αλζξψπηλε πξάμε. Σν «ἐθ’ ἡκῖλ»
194

 εκθαλίδεηαη, 

φπσο γλσξίδνπκε, ζηνλ Αξηζηνηέιε ζηα Ζζηθά Νηθνκάρεηα θαη αλαθέξε-

ηαη ζηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο πξάμεο. ε αληηδηαζηνιή κε ην ζσθξαηηθφ 

ηδεψδεο «θαθὸο κὲλ […] ἑθὼλ νὐδείο»
195
, ν Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη φηη 

«ἐθ’ ἡκῖλ ἡ ἀξεηή ὁκνίσο θαί ἡ θαθία»
196
, αλάγνληαο ην εζηθφ πξφβιεκα 

φρη κφλν ζηε γλψζε ησλ πξαγκάησλ, αιιά πξσηίζησο ζηελ πξναίξεζε
197

. 

                                                 
192. Διατριβαί, Α’, α’, 1˙ Βλ. για το θέμα William O. Stephens, Stoic Ethics, σσ. 7-45: «What 

exactly is ‚up to me‛»˙ Αγγελική Αγγέλη, «Περί τῶν ἐφ’ ἡμῖν καὶ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν στην 

φιλοσοφική θεώρηση του Επίκτητου: Η έννοια της προαιρέσεως», Ηπειρωτικό Ημερολό-

γιο, ΛΕ’ (2016), σσ. 245-260. 

193. Εγχειρίδιον, α’, 1. 

194. Βλ. σχετικά τη μελέτη του Μ. Frede, «The ἐφ’ ἡμῖν in ancient philosophy», στο: Ε. 

Moutsopoulos - M. Protopapas-Marneli (éd.), Nécessité - Hasard - Liberté dans la philosophie 

ancienne. Proceedings, Athens, 2007, σσ. 110-123.  

195. Πλάτων, Τίμαιος, 86d-e˙ πβ. Πλάτων, Πολιτεία, 589c: «οὐ γὰρ ἑκὼν ἁμαρτάνει»· 

Πλάτων, Γοργίας, 509e. Για το θέμα βλ. W. K. C. Guthrie, Σωκράτης, μτφ. Τάσος ΝικολαἸ-

δης, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1990, σσ. 192-196˙ πβ. Γρηγόρης Βλαστός, Σωκράτης: Ειρωνευτής και 

ηθικός φιλόσοφος, μτφ. Παύλος Καλλιγάς, πρόλ. Αλέξανδρος Νεχαμάς, Αθήνα, Εστία, 

1993, σσ. 237 και 436. 

196. Αρισοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Γ7, 1113b 6-7˙ Ό.π, Γ7, 1113b 13: «ἐφ’ ἡμῑν το ἐπιεικέσι 

καί φαύλοις εἶναι καί το φαύλοις»˙ Ό.π., Γ2, 1111b 29-30: «ὅλως γὰρ ἔοικεν ἡ προαίρεσις 

περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι». 

197. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Η κριτική του Αριστοτέλη στην ηθική φιλοσοφία του 

Σωκράτη», στο: Σπύρος Γ. Μοσχονάς (επιμ.), Ο Σωκράτης Σήμερα, Πρακτικά Διεθνούς 
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ηελ αξραία ηνά ην «ἐθ’ ἡκῖλ» νξίδεηαη σο «ηὸ γηλφκελνλ <θαζ’ 

ὁξκὴλ> δη’ ἡκλ»
198

 θαη αληηπξνζσπεχεη ηε δηαθνξεηηθή θχζε ησλ 

αλζξσπίλσλ έξγσλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ζεκαηνπνηείηαη σο ξπζκηζηηθφο παξάγνληαο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ αλζξψ-

πνπ. Απφ ηνλ ηνβαίν παξαδίδεηαη φηη αλάινγε ζεσξία γηα ηα  «ἐθ’ 

ἡκῖλ» θαη ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» είρε αλαπηχμεη θαη ν Μνπζψληνο Ρνχθνο, 

αλαθέξνληαο φηη «ηλ ὄλησλ ηὰ κὲλ ἐθ’ ἡκῖλ ἔζεην ὁ Θεφο ηὰ δ’ νὔθ. ἐθ’ 

ἡκῖλ δὲ κὲλ ηὸ θάιιηζηνλ θαὶ ζπνπδαηφηαηνλ, ᾦ δὴ θαὶ αὐηὸο εὐδαίκσλ 

ἐζηὶ, ηήλ ρξζηλ ηλ θαληαζηλ»
199

. 

 χκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην ζηα «ἐθ’ ἡκῖλ» αλήθεη «ἡ ρξεζηηθὴ 

δχλακηο ηαῖο θαληαζίαηο»
200
, θαζψο επίζεο ε «πξναίξεζηο θαὶ πάληα ηὰ 

πξναηξεηηθὰ ἔξγα»
201

. ην Δγρεηξίδην πξνζζέηεη φηη ζηα «ἐθ' ἡκῖλ» 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη «ὑπφιεςηο, ὁξκή, ὄξεμηο, ἔθθιηζηο θαὶ ἑλὶ ιφγῳ ὅζα 

ἡκέηεξα ἔξγα»
202
. ηα «νὐθ ἐθ' ἡκῖλ» ζπκπεξηιακβάλεη, ζε δηάζπαξηα 

ζεκεία ησλ έξγσλ ηνπ, ην ζψκα, ηα κέξε ηνπ ζψκαηνο, ηελ ηδηνθηεζία, 

ηελ πεξηνπζία, ηα αδέξθηα, ηνπο θίινπο, ηα παηδηά, ηνλ δνχιν, ηε ζχδπγν, 

ηνπο γνλείο, ηνλ ζάλαην, ηα αμηψκαηα, ηελ πγεία, ηελ θήκε, ηελ παηξίδα 

«θαὶ ἑλὶ ιφγῳ ὅζα νὐρ ἡκέηεξα ἔξγα»
203
. Σα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» ραξαθηεξί-

                                                                                                                                            
Συνεδρίου (Αθήνα - Δελφοί 28 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2001), Αθήνα, 2003, σσ. 219-

220˙ πβ. Δημήτριος Ν. Κούτρας, Η κοινωνική ηθική του Αριστοτέλους, Αθήνα, 1973, σ. 17: 

«Η ηθική αξία της πράξεως, κατά τον Αριστοτέλη, ευρίσκεται τόσον εις την πράξιν, όσον 

και εις την προαίρεσιν και το εφ’ ημίν, δηλαδή το ελεύθερο φρόνημα του πράττοντος 

*<+». 

198. SVF, II, 979. Βλ. σχετικά Susanne Bobzien, Determinism and Freedom in Stoic Philosophy, 

Oxford, Clarendon, 1998, σσ. 280-289, όπου παρουσιάζεται η φιλοσοφική αντιμετώπιση 

του «ἐφ' ἡμῖν», των «ἐφ' ἡμῖν» και του «παρ’ ἡμᾶς» με έμφαση στον Χρύσιππο. 

199. J. Venhuizen Peerlkamp (ed.), C. Musonii Rufi Philosophi Stoici Reliquiae et Apophthegmata, 

Harlemi, Adriani Loosjes P. F., 1822, σ. 265. 

200. Διατριβαί, Α’, α’, 5.  

201. Ό.π., Α’, κβ’, 10˙ Ό.π., Β’, ιγ’, 10: «τὰ προαιρετικὰ δὲ πάντα ἐφ' ἡμῖν». 

202. Εγχειρίδιον, α’, 1˙ Διατριβαί, Α’, α’, 12: «τὴν δύναμιν ταύτην τὴν ὁρμητικήν τε καὶ 

ἀφορμητικὴν καὶ ὀρεκτικήν τε καὶ ἐκκλιτικὴν καὶ ἁπλῶς τὴν χρηστικὴν ταῖς 

φαντασίαις». 

203. Εγχειρίδιον, α’, 1˙ Διατριβαί, Α’, κβ’, 10-11. 
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δνληαη αθφκε σο ἀπξναίξεηα
204

, ἐθηὸο
205

, ἀιιφηξηα
206

 θαη ἀδηάθνξα
207

, 

πξνθεηκέλνπ λα δνζεί έκθαζε ζηα αληίζεηα κε ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη ζηελ αξρή ηεο κε ελαζρφιεζεο καδί ηνπο. 

 ε απηφ ην ζεκείν ζα αλαθέξνπκε ελ πεξηιήςεη ηα «ἐθ’ ἡκῖλ», 

θαζψο ζηε ζπλέρεηα ηφζν ε πξναίξεζε, φζν θαη νη ηξεηο ηφπνη ζα 

αλαιπζνχλ δηεμνδηθψο. Ζ πξναίξεζηο απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν ησλ «ἐθ’ 

ἡκῖλ», θαζψο έρεη ηελ ηδηαηηεξφηεηα «ηα ππφινηπα πξάγκαηα πνπ εμαξ-

ηψληαη απφ καο λα πεξηθιείνληαη απ’ απηή»
208
. Έρεη φια ηα γλσξίζκαηα 

πνπ ηελ θαζηζηνχλ ειεχζεξε απφ επηβνιέο, ήηνη «ηὸ πξναηξεηηθὸλ» είλαη 

«ἀθψιπηνλ ἀλαλάγθαζηνλ ἀπαξαπφδηζηνλ»
209
. Με θξηηήξην ηελ πξναίξε-

ζε ζηα «ἐθ’ ἡκῖλ» αλήθνπλ θαη νη αμηνινγηθέο θξίζεηο, νη απφςεηο καο 

γηα φ,ηη ζπκβαίλεη. Ο Δπίθηεηνο ζεσξεί φηη νη πξάμεηο καο πξέπεη λα είλαη 

απνηέιεζκα ηεο δηθήο καο έιινγεο επεμεξγαζίαο θαη δελ κπνξνχλ λα 

είλαη πξντφλ θφβνπ ή εμσηεξηθψλ επηβνιψλ, θαζψο ηφηε δελ είκαζηε 

ειεχζεξνη, γη’ απηφ ιέγεη φηη «νὔηε ἄιιν ηη ηλ ηνηνχησλ αἴηηφλ ἐζηη ηνῦ 

πξάηηεηλ ηη ἢ κὴ πξάηηεηλ ἡκο, ἀιι’ ὑπνιήςεηο θαὶ δφγκαηα»
210
. Καη’ 

επέθηαζε ζηε δηθή καο δηθαηνδνζία βξίζθεηαη ε επηινγή ηνπ αγαζνχ, ε 

απνθπγή ηεο κηδέξηαο θαη «ε δηακφξθσζε ελφο γαιήληνπ θαη απξφζθν-

                                                 
204. Διατριβαί, Α’, ιη’, 20-21: «Τίς οὖν ὁ ἀήττητος; ὃν οὐκ ἐξίστησιν οὐδὲν τῶν ἀπροαιρέ-

των». 

205. Ό.π., Α’, κζ’, 11: «ἔνθεν ἅν μὲν δύνωμαι τὰ ἐκτὸς μετατιθέναι πρὸς τὴν βούλησιν τὴν 

ἐμαυτοῦ, μετατίθημι: εἰ δὲ μή, τὸν ἐμποδίζοντα ἐκτυφλῶσαι θέλω».  

206. Ό.π., Α’, ιη’, 12: «γνῶθι ὅτι κλέπτης καὶ μοιχὸς ἐν τοῖς σοῖς τόπον οὐκ ἔχει, ἐν δὲ τοῖς 

ἀλλοτρίοις καὶ τοῖς οὐκ ἐπὶ σοί». 

207.  Ό.π., Α’, θ’, 13: «οὐκ ἀδιάφορα ταῦτα καὶ οὐδὲν πρὸς ἡμᾶς καὶ ὁ θάνατος οὐ κακόν;». 

208. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 16. 

209. Διατριβαί, Α’, ιζ’, 23. 

210. Ό.π., Α’, ια’, 33˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σσ. 25-35, όπου αναλύεται διεξο-

δικά η άποψη ότι τα δόγματα καθορίζουν τα πάντα˙ πβ. Ricardo Salles, «Epictetus and the 

causal conception of moral responsibility and what is eph’ hêmin», στο: Pierre Destrée - 

Ricardo Salles - Marco Zingano (ed.), What is Up to Us? Studies on Agency and Responsibility in 

Ancient Philosophy, Vol. I, Sankt Augustin, Academia Verlag, 2014, σσ. 174-179, όπου 

αναλύεται η αιτιώδης αντίληψη της ατομικής ευθύνης με βάση τη δέκατη διατριβή του 

πρώτου βιβλίου (στιχ. 27-33). 
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πηνπ ηξφπνπ δσήο»
211
. ηα «ἐθ’ ἡκῖλ» ζπγθαηαιέγεηαη, επίζεο, θαη ε 

ρξήζε φισλ ησλ εμσηεξηθψλ. Μπνξεί ηα «ἐθηὸο» λα καο είλαη αδηάθνξα, 

σζηφζν, ν ηξφπνο πνπ εξρφκαζηε ζε επαθή καο καδί ηνπο θαη ηα κεηαρεη-

ξηδφκαζηε δελ είλαη θαζφινπ εζηθά αδηάθνξνο
212
. ηα «ἐθ’ ἡκῖλ», ηέινο, 

ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ηξεηο ηφπνη ράξε ζηνπο νπνίνπο κπνξείο λα 

επηηχρεηο ηελ εχξνηα βίνπ, εθφζνλ «ἐλ ηνῖο αὐηνῖο ηφπνηο δηαηξίβεηο»
213

. 

Οη ηφπνη ζρεηίδνληαη κε ηνλ έιεγρν ησλ παζψλ, κε ηελ απνθπγή ή ηελ 

εθπιήξσζε ησλ επηζπκηψλ, κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζεη ν άλζξσπνο 

ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη θαη βέβαηα κε ηελ ρξήζε ησλ εληππψζεσλ, ηελ 

εμέηαζε θαη ηε ζπγθαηάζεζε ζηηο θαληαζίεο, κηα ιεηηνπξγία πνπ είλαη 

ζπλπθαζκέλε κε ηελ πξναίξεζε
214

. 

 ηελ αληίπεξα φρζε, αλαθνξηθά κε ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» ν Δπίθηεηνο 

ππνζηεξίδεη φηη ν άλζξσπνο απνηειείηαη απφ ζψκα θαη ςπρή, δχν 

ζηνηρεία πνπ «ἐλ ηῆ γελέζεη ἡκλ ἐγθαηακέκηθηαη»
215
. Σν ζψκα είλαη 

«θνηλὸλ πξὸο ηὰ δῶα»
216

 θαη «θχζεη λεθξφλ»
217
, ελψ ε ςπρή ραξαθηεξί-

δεηαη σο «ὁ ιφγνο […] θαὶ ἡ γλψκε» θαη παξνπζηάδεη εγγχηεηα πξνο ην 

ζείνλ, αθνχ είλαη «θνηλὸλ πξὸο ηνὺο ζενχο»
218
. Καηά ηελ αμηνινγηθή 

απνηίκεζε ησλ δχν ζηνηρείσλ ν Δπίθηεηνο ζεσξεί σο ζεκαληηθφηεξε ηελ 

ςπρή, δηφηη ζπλδέεηαη κε ηα πξναηξεηηθά έξγα, ηελ νπζία ηνπ αγαζνχ θαη 

ηα νξζά δφγκαηα
219
. Σν ζψκα

220
 αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ «νὐθ ἐθ’ 

                                                 
211. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 36˙ πβ. Διατριβαί, Α’, δ’, 27: « εἰ γὰρ ἐξαπατηθέντα 

τινὰ ἔδει μαθεῖν, ὅτι τῶν ἐκτὸς καὶ ἀπροαιρέτων οὐδέν ἐστι πρὸς ἡμᾶς, ἐγὼ μὲν ἤθελον 

τὴν ἀπάτην ταύτην, ἐξ ἧς ἤμελλον εὐρόως καὶ ἀταράχως βιώσεσθαι, ὑμεῖς δ' ὄψεσθ' 

αὐτοὶ τί θέλετε». 

212. Διατριβαί, Β’, ε’, 7: «ἡ χρῆσις οὐκ ἀδιάφορον». 

213. Ό.π., Γ’, κδ’, 6.  

214. Α. Α. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σσ. 214-218. 

215. Διατριβαί, Α’, γ’, 3. 

216. Στο ίδιο. 

217. Διατριβαί, Γ’, ι’, 15. 

218. Ό.π., Α’, γ’, 3. 

219. Ό.π., Γ’, ζ΄, 2-7˙ Ό.π., Δ’, ια’, 5-8. Ειδικότερα στον στίχο 8 σημειώνει: «ὥστε ψυχῆς μὲν 

ἀκαθαρσία δόγματα πονηρά, κάθαρσις δ’ ἐμποίησις οἵων δεῖ δογμάτων». 
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ἡκῖλ» θη σο εθ ηνχηνπ ν άλζξσπνο ν νπνίνο ζα βξεζεί ζε δπζκελή θαηά-

ζηαζε, φπσο ε εμνξία ζηελ νπνία βξέζεθε ν δάζθαινο ηνπ ν Μνπζψ-

ληνο
221

 ή ε θπιαθή, δελ θηλδπλεχεη θαη «δελ θπιαθίδεηαη παξά κφλν ην 

ζψκα ηνπ»
222
. Ο ζάλαηνο δελ είλαη θάηη θνβεξφ, είλαη θη απηφο έλα «κνξ-

κνιχθεηνλ», δηφηη θάπνηα ζηηγκή αλαπφθεπθηα ην ζψκα ζα ρσξηζηεί απφ 

ηελ ςπρή
223

.  

 Ο Δπίθηεηνο θαιεί ηνλ άλζξσπν λα κελ είλαη πξνζδεδεκέλνο «ηῶ 

ζψκαηη θαὶ ηῆ θηήζεη θαὶ ἀδειθῶ θαὶ θίιῳ θαὶ ηέθλῳ θαὶ δνχιῳ»
224
. Καη 

ηνχην δηφηη εθηφο απφ ην ζψκα θαη ε πεξηνπζία, ν αδεξθφο, νη γνλείο, ν 

θίινο, ην ηέθλν, ε γπλαίθα, ν γείηνλαο, ν δνχινο θαη ε παηξίδα δελ 

ζπγθαηαιέγνληαη ζηα δηθά καο έξγα
225
. Χο πξνο ηνλ νηθνγελεηαθφ θαη 

θνηλσληθφ καο πεξίγπξν νθείινπκε λα έρνπκε θαηά λνπ φηη δελ είλαη 

θηήκαηά καο, δελ ηα ειέγρνπκε, αιιά ην δπλαηφλ θαινχκαζηε λα είκαζηε 

                                                                                                                                            
220. Γραμματίκη Αλατζόγλου, «Η έννοια της αταραξίας στον Επίκτητο και στον Δημό-

κριτο», σ. 16: «Και ακριβώς η εκδοχή του σώματος ως «οὐκ ἐφ' ἡμῖν» μας δείχνει τη 

μεγάλη απόσταση από την κλασική φιλοσοφία και ζωή και καθιερώνει τη χριστιανική 

εκδοχή του σώματος, κατά την οποία αυτό όχι μόνο ανήκει στα «οὐκ ἐφ' ἡμῖν» αλλά και 

ανήκει στα εμπόδια της πραγμάτωσης του προορισμού του ανθρώπου, ιδέα που είχε ήδη 

εγκαινιασθεί με τον Πλάτωνα». 

221.  Διατριβαί, Β’, στ’, 21-22˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 14. 

222. Διατριβαί, Α’, α’, 24-25: «"εἰς φυλακήν σε βαλῶ." τὸ σωμάτιον. "ἀποκεφαλίσω σε." 

πότε οὖν σοὶ εἶπον, ὅτι μόνου ἐμοῦ ὁ τράχηλος ἀναπότμητός ἐστιν;».  

223. Ό.π., Β’, α’, 17-18: «θάνατος τί ἐστιν; μορμολύκειον. στρέψας αὐτὸ κατάμαθε: ἰδοῦ, 

πῶς οὐ δάκνει. τὸ σωμάτιον δεῖ χωρισθῆναι τοῦ πνευματίου, ὡς πρότερον ἐκεχώριστο, ἥ 

νῦν ἥ ὕστερον. τί οὖν ἀγανακτεῖς, εἰ νῦν; εἰ γὰρ μὴ νῦν, ὕστερον. διὰ τί; ἵνα ἡ περίοδος 

ἀνύηται τοῦ κόσμου: χρείαν γὰρ ἔχει τῶν μὲν ἐνισταμένων, τῶν δὲ μελλόντων, τῶν δ' 

ἠνυσμένων».  

224. Ό.π., Α’, α’, 14-15˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σσ. 10-11. 

225. Διατριβαί, Α’, κθ’, 39: «δέδοταί σοι σῶμα τοιοῦτον, γονεῖς τοιοῦτοι, ἀδελφοὶ τοιοῦτοι, 

πατρὶς τοιαύτη, τάξις ἐν αὐτῇ τοιαύτη»˙ Ό.π., Δ’, ι’, 18: «οὐ δύνασαι *<+ καὶ τῶν 

δουλαρίων φροντίζειν καὶ σεαυτοῦ»˙ Ό.π., Α’, ια’, 37: «καὶ οὔτ’ οἰκέτην ἔτι αἰτιασόμεθα 

οὔτε γείτονα οὔτε γυναῖκα οὔτε τέκνα ὡς αἴτιά τινων κακῶν ἡμῖν γινόμενα»˙ 

Εγχειρίδιον, ζ’: «οὕτω καὶ ἐν τ βίῳ, ἐὰν διδῶται ἀντὶ βολβαρίου καὶ κοχλιδίου 

γυναικάριον καὶ παιδίον, οὐδὲν κωλύσει»˙ Ό.π., ιδ’, 1: «Ἐὰν θέλῃς τὰ τέκνα σου καὶ τὴν 

γυναῖκα καὶ τοὺς φίλους σου πάντοτε ζῆν, ἠλίθιος εἶ: τὰ γὰρ μὴ ἐπὶ σοὶ θέλεις ἐπὶ σοὶ 

εἶναι καὶ τὰ ἀλλότρια σὰ εἶναι». 
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ζπλεπήο ζηα θαζήθνληα καο πξνο απηνχο
226
. Σα πεξηνπζηαθά απνθηή-

καηα, «ἡ θηήζηο»
227
, «ηὰ ἱκάηηα»

228
, νη «ἀγξνὶ»

229
 είλαη πιηθά αγαζά ηα 

νπνία κπνξνχλ λα ραζνχλ ζε θάζε επθαηξία, γη’ απηφ δελ ρξεηάδεηαη 

θάπνηνο λα επελδχεη ζε απηά θαη λα ζρεδηάδεη ηε δσή ηνπ κε βάζε ηελ 

θαηνρή ηνπο. Οχηε ε ζχδπγνο, φπσο ήδε ζεκεηψζακε,  αλήθεη ζηα «ἐθ’ 

ἡκῖλ». Μάιηζηα ν Δπίθηεηνο αλαθέξεηαη θαη ζην θάιινο ησλ γπλαηθψλ 

θαη ζε κηα πηζαλή κνηρεία ηα νπνία επ’ νπδελί δελ πξέπεη λα απαζρνινχλ 

θάπνηνλ, δηφηη δελ είλαη ζην πεδίν επηξξνήο ηνπ
230
. Σέινο, ζεσξεί ηελ 

επηζπκία θαη ηελ πξνζθφιιεζε ζηα αμηψκαηα σο ππνλφκεπζε ηεο 

ειεπζεξίαο θαη γη’ απηφ επηζεκαίλεη φηη «ζχ ηε αὐηὸο νὐ ζηξαηεγφο, νὐ 

πξχηαληο ἢ ὕπαηνο εἶλαη ζειήζεηο, ἀιι’ ἐιεχζεξνο. κία δὲ ὁδὸο πξὸο 

ηνῦην, θαηαθξφλεζηο ηλ νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ»
231
. Σφζν ηα αμηψκαηα φζν θαη ε 

θήκε, γεληθφηεξα ε ζπλδηαιιαγή κε ηελ εμνπζία αλήθνπλ ζηελ θαηεγν-

ξία ησλ εθηφο
232

. 

 

ΙΙ. Η ζεκαζία ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο  

 Ζ σο άλσ αμηνινγηθή δηάθξηζε βαζίδεηαη ζηελ θξίζε γηα ην αλ ηα 

πξάγκαηα βξίζθνληαη αλεκπφδηζηα θαη ειεχζεξα ζηελ εμνπζία ηνπ 

αλζξψπνπ. Σα «ἐθ’ ἡκῖλ» απνηεινχλ αγαζά πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηεο 
                                                 
226. Εγχειρίδιον, λ’: «Τὰ καθήκοντα ὡς ἐπίπαν ταῖς σχέσεσι παραμετρεῖται. πατήρ ἐστιν: 

ὑπαγορεύεται ἐπιμελεῖσθαι *<+ οὕτως οὖν ἀπὸ τοῦ γείτονος, ἀπὸ τοῦ πολίτου, ἀπὸ τοῦ 

στρατηγοῦ τὸ καθῆκον εὑρήσεις, ἐὰν τὰς σχέσεις ἐθίζῃ θεωρεῖν». 

227. Διατριβαί, Α’, κε’, 23: «ἅν δὲ τὸ σωμάτιον θαυμάσω, δοῦλον ἐμαυτὸν παραδέδωκα: ἅν 

τὸ κτησείδιον, δοῦλον»˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σσ. 11-12. 

228. Διατριβαί, Α’, ιη’, 11. 

229. Ό.π., Δ’, ι’, 18. 

230. Ό.π, Α’, ιη’, 11-12: «μὴ θαύμαζε τὸ κάλλος τῆς γυναικὸς καὶ τ μοιχ οὐ χαλεπαίνεις. 

γνῶθι ὅτι κλέπτης καὶ μοιχὸς ἐν τοῖς σοῖς τόπον οὐκ ἔχει, ἐν δὲ τοῖς ἀλλοτρίοις καὶ τοῖς 

οὐκ ἐπὶ σοί». 

231. Εγχειρίδιον, ιθ’, 2˙ πβ. Thomas Bénatouïl, «Les possessions du sage et le dépouillement 

du philosophe», σ. 11. 

232. Διατριβαί, Α’, κθ’, 10: «τὸ σωμάτιον λάβε, τὴν κτῆσιν λάβε, τὴν φήμην λάβε»˙ Ό.π, Α’, 

ιη’, 22-23: «τί οὖν ἅν δοξάριον; τί οὖν ἅν λοιδορίαν; τί οὖν ἅν ἔπαινον; τί δ' ἅν θάνατον; 

δύναται ταῦτα πάντα νικῆσαι». 
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δπλαηφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ, πνπ εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ ίδην, 

είλαη εθείλα ηα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ ηελ ζθαίξα επηξξνήο 

ηνπ. Δίλαη νη κφλεο θαηαζηάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν κφλνο αξκφδηνο λα 

δηαθξίλεη, λα επηιέμεη, λα απνθαζίζεη, λα ηηο ρεηξηζηεί, λα ηηο θαηαζηήζεη 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο, θαιέο ή θαθέο γηα ηνλ εαπηφ ηνπ είλαη ν ίδηνο ν 

άλζξσπνο. Σα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» απνηεινχλ παξάγνληεο κε ειέγμηκνπο γηα 

ηνλ άλζξσπν, είλαη ζπλήζσο πεγή εκπνδίσλ θαη δπζθνιηψλ, δελ κπνξνχλ 

λα αμηνινγεζνχλ σο πξάγκαηα ηεο ίδηαο ηνπ ηεο θχζεο, δελ δχλαηαη λα 

ηα εμνπζηάζεη θαη νθείιεη λα αλαινγίδεηαη ζε θάζε ζηηγκή ηνπ βίνπ ηνπ 

φηη δελ είλαη δηθά ηνπ, άξα δελ πξέπεη λα ηα επηζπκεί, θαζψο δελ ηνλ 

αθνξνχλ. Ο Δπίθηεηνο ραξαθηεξίδεη ηα «ἐθ’ ἡκῖλ» «θχζεη ἐιεχζεξα, 

ἀθψιπηα, ἀπαξαπφδηζηα», ελψ ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» «ἀζζελ, δνῦια, 

θσιπηά, ἀιιφηξηα»
233

. 

 Σα πεξηζζφηεξα απφ ηα δεηλά πνπ αληηκεησπίδεη ν άλζξσπνο ζηελ 

πνξεία ηνπ βίνπ ηνπ νθείινληαη ζηελ ζχγρπζε ηεο δηάθξηζεο ησλ δχν 

απηψλ θαηεγνξηψλ. πσο ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά ν ζησηθφο θηιφζν-

θνο αλαθνξηθά κε απηφ ην δήηεκα, «κέκλεζν νὖλ, φηη, ἐὰλ ηὰ θχζεη 

δνῦια ἐιεχζεξα νἰεζῆο θαὶ ηὰ ἀιιφηξηα ἴδηα, ἐκπνδηζζήζῃ, πελζήζεηο, 

ηαξαρζήζῃ, κέκςῃ θαὶ ζενὺο θαὶ ἀλζξψπνπο»
234
. Αληηκεησπίδνληαο, 

δειαδή, ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» σο θηήκα ηνπ, σο δεκηνπξγήκαηα ηεο 

πξναίξεζήο ηνπ, σο πεγή ηεο επηπρίαο ηνπ, αλαπφθεπθηα ν άλζξσπνο ζα 

ζπλαληήζεη εκπφδηα, απνηπρίεο θαη ζηελαρψξηεο, θαζψο ζα βξεζεί 

αληηκέησπνο κε ηελ ίδηα ηελ αδήξηηε πξαγκαηηθφηεηα. Θα δηαπηζηψζεη 

αξγά ή γξήγνξα φηη δελ κπνξεί λα απνθαλζεί ηειεζηδίθσο γηα ηελ έθβαζε 

ηνπο, ζα πιεγσζεί απφ ηελ απψιεηα ηνπο θαη ζα ζπγθξνπζηεί κε 

αλζξψπνπο θαη κε ζενχο πξνζπαζψληαο λα αλαθηήζεη απηφ πνπ ελ ηέιεη 

δελ ήηαλ πνηέ δηθφ ηνπ. Δπνκέλσο, είλαη αλάγθε γηα ηνλ άλζξσπν λα 

                                                 
233. Εγχειρίδιον, α’, 2.  

234. Ό.π., α’, 3. 
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κπνξεί λα μερσξίδεη ηη ππφθεηηαη ζηελ εμνπζία ηνπ θαη ηη φρη. Γηαθξί-

λνληαο «ηη ζὸλ θαὶ ηί ἀιιφηξηνλ» δελ ζα επεξεαζζεί ν ςπρηθφο ζνπ 

θφζκνο θαη «νὐ ηαξαρζήζῃ»
235
, ελψ δελ παχεη λα ηνλίδεη φηη «ἄλ ηη ηλ 

ἀιινηξίσλ ζέιῃο, ηὰ ζὰ ἀπψιεην»
236
. Ο απξφζθνπηνο βίνο ζπλδέεηαη κε 

ηηο πξαθηηθέο επηινγέο ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη απφξξνηα ηεο αθνζίσζεο 

ζηα «ἐθ’ ἡκῖλ». 

 Με γλψκνλα απηή ηε δηάθξηζε θαη ηελ αληίιεςε πνπ επηζπκεί λα 

εδξαηψζεη ν Δπίθηεηνο αλαπηχζζνληαη φιεο νη επηκέξνπο πηπρψζεηο ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ. Ζ γλψζε ησλ πξαγκάησλ πνπ είλαη ζηελ εμνπζία καο 

θαη ε απνθπγή ελαζρφιεζεο κε ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» δηαζθαιίδεη ην 

αθψιπην ηεο αλζξψπηλεο πξάμεο θαη θαηνρπξψλεη ηελ ειεπζεξία ηεο 

δξάζεο. Ζ πξναίξεζε, ε νπνία σο έλλνηα ζπγθεθαιαηψλεη ηε βνπιεηηθή, 

δηαλνεηηθή θαη πξαθηηθή δηάζηαζε ηνπ αηνκηθνχ πξάηηεηλ ζην έξγν ηνπ 

Δπηθηήηνπ, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εύξνηαλ βίνπ. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235. Διατριβαί, Β΄, στ’, 9˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 10. 

236. Διατριβαί, Δ’, ι’, 19˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 14. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Οληνινγηθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο ηεο πξναίξεζεο 

Ι. Δλλνηνινγηθνί  πξνζδηνξηζκνί 

 Αλ ήζειε θάπνηνο λα επηιέμεη κηα έλλνηα απφ ην ζχλνιν έξγν ηνπ 

Δπίθηεηνπ πνπ λα πξνζδηνξίδεη κε επθξίλεηα ηε θηινζνθηθή ηνπ ζθέςε 

απηή δελ είλαη άιιε απφ ηελ «πξναίξεζηλ». Καζεηί ζε επίπεδν ζηνρα-

ζκνχ, πξάμεο, επηζπκίαο πεξηειίζζεηαη θαη ηξνθνδνηείηαη απφ ηελ 

πξναίξεζε ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία αξθεηέο θνξέο κνηάδεη λα ηαπηίδεηαη 

κε ηελ έιινγε ζθέςε, κε ην εγεκνληθφ, κε ηε ρξήζε ησλ θαληαζηψλ, ή κε 

κηα ππαξμηαθή, εζψηεξε, θαζνδεγνχζα δχλακε πνπ δελ θαηνλνκάδεηαη, 

αιιά ξπζκίδεη ην αηνκηθφ πξάηηεηλ. Σα πάληα γηα ηνλ Δπίθηεην εγγξάθν-

ληαη ζηνλ ζεκαζηνινγηθφ νξίδνληα ηεο πξναίξεζεο, ν άλζξσπνο ηαπηίδε-

ηαη κε ηελ πξναίξεζή ηνπ, θαη ε πξαγκαηηθφηεηα θάζε ηζηνξηθήο επνρήο 

έξρεηαη λα ηνλ επηβεβαηψζεη ζρεδφλ θαζνιηθά θαη απφιπηα. 

 ηελ Αξραία ηνά ν φξνο «πξναίξεζηο»
237

 δελ έρεη δηαδεδνκέλε 

ρξήζε, θαη πιελ ηεο αλαθνξάο «θαηὰ πξναίξεζηλ» ζηνλ Εήλσλα
238

, 

νξίδεηαη απφ ην ηνβαίν σο «αἵξεζηο πξφ αἱξέζεσο»
239
, ελψ ζπγθαηαιέ-

γεηαη ζηα «εἴδε ηο πξαθηηθο ὁξκο»
240

 λνεκαηνδνηψληαο κηα επηινγή 

πνπ είλαη απνηέιεζκα ηδίαο ζέιεζεο. ηνλ Αξηζηνηέιε ε πξναίξεζε 

                                                 
237. Για μια σύντομη αναδρομή στη σημασία της προαίρεσης κυρίως στη στωική φιλοσο-

φία και στις αποδόσεις αυτής από τον Κλήμεντα, τον Ωριγένη, τον Σέξτο Εμπειρικό, τον 

Κικέρωνα κ.ά. βλ. Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σσ. 97-105. 

238. SVF, I, 216˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη και 

στον Επίκτητο», σσ. 285-286˙ Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σ. 98. 

239. SVF, IΙΙ, 173˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη και 

στον Επίκτητο», σσ. 284-288˙ Richard Sorabji, «Epictetus on proairesis and Self», στο: T. 

Scaltsas - A. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University Press, 2007, σσ. 92-94, 

όπου συγκρίνεται η επικτήτεια προαίρεση και με τους στωικούς όρους αἵρεσις και 

ἐκλογή˙ Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σσ. 98-99. 

240. SVF, IΙΙ, 173. 
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νξίδεηαη σο «βνπιεπηηθὴ ὄξεμηο ηλ ἐθ’ ἡκῖλ» θαη σο «πξάμεσο ἀξρὴ»
241

 

έρνληαο ηηο ζεκαζίεο ηεο «πξφζεζεο», «ηεο απφθαζεο-εθινγήο» ή θαη 

ηεο «πξνζεζηαθήο εθινγήο»
242

. 

 Ζ Μπξηψ Γξαγψλα-Μνλάρνπ ζηε κειέηε ηεο «Ζ “πξναίξεζηο” 

ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ζηνλ Δπίθηεην» παξνπζηάδεη ηηο θπξηφηεξεο ιεηηνπ-

ξγίεο ηεο πξναίξεζεο ζηνλ Δπίθηεην ζε αληηπαξαβνιή κε ηελ αληίζηνηρε 

αξηζηνηειηθή έλλνηα ηεο πξναίξεζεο γηα λα ζπκπεξάλεη φηη «ε βαζηθή 

έλλνηα ηεο πξναίξεζεο σο ππαξμηαθήο εθινγήο θαη έιινγα ζηαζκηζκέλεο 

εζηθήο πξφζεζεο» αιιά θαη «νη πεξηζζφηεξεο απνρξψζεηο ηνπ επξχηεξνπ 

λνήκαηνο ηνπ φξνπ δηαζηαπξψλνληαη ζηνπο δχν θηινζφθνπο»
243

. ε κηα 

ζχληνκε αλαζθφπεζε ζηνπο θπξηφηεξνπο κειεηεηέο ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

Δπίθηεηνπ παξαζέηεη ηηο ζεκαληηθφηεξεο απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί 

γηα ηελ έλλνηα ηεο επηθηήηεηαο πξναίξεζεο απφ ηνπο Bonhöffer, Pohlenz, 

Sandbach, Jagu, Rist θαη Voelke
244
, ελψ ζπγθεληξψλεη θαη αληηπξνζσ-

πεπηηθέο κεηαθξάζεηο ηνπ φξνπ ζηα αγγιηθά, ζηα γαιιηθά, ζηα γεξκαληθά 

θαη ζηα ιαηηληθά φπσο moral purpose, will, choice, volonté, personne 

morale, wille, consilium
245

. 

                                                 
241. Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια Γ5, 1113a 10˙ Ό.π., Ζ2, 1139b 4. Για τη σημασία της 

προαίρεσης στον Αριστοτέλη βλ. Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, «Η αριστοτελική έννοια 

της προαιρέσεως», στο: Δ. Ν. Κούτρας (επιμ.), Η αριστοτελική Ηθική και οι επιδράσεις της, 

Αθήνα, 1996, σσ. 72-80˙ Δημήτριος Ν. Κούτρας, Η κοινωνική ηθική του Αριστοτέλους, σσ. 

90 κ.ε.˙ Κων/νος Θ. Πέτσιος, Φιλοσοφία και ρητορική στην κλασική σκέψη, Αθήνα, 

Gutenberg, 2018, σ. 263˙ πβ. Charles Chamberlain, «The meaning of prohairesis in Aristotle’s 

Ethics», Transactions of the American Philological Association, 114 (1984), σσ. 147-157, όπου 

παρατίθενται και οι απόψεις των Ross, Anscombe και Kenny για τη μετάφραση και τη 

σημασία της αριστοτελικής προαίρεσης. Βλ. επίσης Richard Sorabji, «Epictetus on proairesis 

and Self», σ. 90-92˙ Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σ. 100. 

242. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη και στον Επίκτητο», 

σσ. 272-275. 

243. Ό.π., σ. 306. Για τις ομοιότητες της επικτήτειας με την αριστοτελική προαίρεση βλ. 

επίσης A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 213˙ πβ. Jean-Baptiste Gouri-

nat, «La prohairesis chez Épictète», σσ. 107 κ.ε. 

244. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη και στον Επίκτητο», 

σσ. 275-277. 

245. Ό.π., σ. 270, σημ. 26 και σημ. 27. 
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 Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν A. Bonhöffer, ηνπ νπνίνπ ην έξγν 

άλνημε λέεο νδεχζεηο ζηε κειέηε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Δπίθηεηνπ
246

, 

ζεσξεί ηελ πξναίξεζε σο «ζχλνιε πλεπκαηηθή νπζία ηνπ αλζξψπνπ […], 

ζηνλ βαζκφ πνπ απηφο θπξίσο ζπιιακβάλεη πξν νθζαικψλ ηε ζηηγκή ηεο 

ειεπζεξίαο»
247
. ηνλ Voelke ε πξναίξεζε είλαη κηα «πξνθαηαξθηηθή 

ζέιεζε» πνπ ιεηηνπξγεί σο «πξσηαξρηθή εθινγή» νξηνζεηψληαο έλα 

«ζεκειηαθφ ζρέδην» γηα ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε πξνζσπηθφηεηα
248
. Ο 

Rist ζεσξεί φηη ε «πξναίξεζηο, φπσο ζηνλ Αξηζηνηέιε, ζεκαίλεη 

επηινγή», επηζεκαίλνληαο φηη «φηαλ βξηζθφκαζηε ζηελ απζηεξά εζηθή 

ζθαίξα, ζεκαζία έρνπλ νη επηινγέο πνπ θάλνπκε, ηα πξάγκαηα πνπ 

πξνηηκνχκε»
249
. Πεξλψληαο ζε πην ζχγρξνλνπο κειεηεηέο αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ν A. A. Long ζεσξεί φηη ε πξναίξεζε είλαη «απηφ πνπ καο 

θάλεη απηνπξγνχο ή φληα ηθαλά λα δηαηππψλνπκε ζηφρνπο θαη λα πξν-

ζπαζνχκε λα ηνπο εθαξκφζνπκε»
250
. Ο Sorabji ηζρπξίδεηαη φηη ε πξναί-

ξεζε «παίδεη κφλν ελ κέξεη ην ξφιν ηεο βνχιεζεο, ζπλδεφκελε κε ηελ 

ειεπζεξία θαη ηελ ππεπζπλφηεηα, αιιά φρη κε ηε δχλακε ηεο βνχιεζεο, 

απνηειψληαο κηα άζθεζε ηνπ ιφγνπ, παξά αληίζεζή ηνπ»
251

. O Jean-

Baptiste Gourinat ππνζηεξίδεη φηη ε πξναίξεζε «γίλεηαη ζηνλ Δπίθηεην ε 

πξνεμέρνπζα κνξθή έιινγεο νξκήο»
252
, ελψ ν Ξελάθεο ζεκεηψλεη φηη «ε 

ιέμε απηή ππνλνεί ηε ζέιεζε θαη ηελ εθινγή θαζψο επίζεο θαη ηε λνε-

κνζχλε κε ηελ έλλνηα ηεο επηζηακέλεο κειέηεο»
253

. 

                                                 
246. Βλ. Gerard J. Boter, «Epictetus», σ. 10. 

247. Adolf Friedrich Bonhöffer, Epictet und die Stoa. Untersuchungen zur stoischen Philosophie, 

Stuttgart, 1890, σ. 259. 

248. André-Jean Voelke, L' idée de volonté dans le stoïcisme, Paris, Presses Universitaires de 

France, 1973, σ. 139. Βλ. τη διεξοδική ανάλυση της προαίρεσης στον Επίκτητο που αναπτύ-

σσει ο Voelke, ό.π., σσ. 131-160˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον 

Αριστοτέλη και στον Επίκτητο», σ. 278. 

249. J. M. Rist, Stoic Philosophy, σ. 231 

250. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 218. 

251. Richard Sorabji, «Epictetus on proairesis and Self», σ. 87. 

252. Jean-Baptiste Gourinat, Οι στωικοί για την ψυχή, σ. 126. 

253. Τζαίησον Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, σ. 43. 
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ΙΙ. Ο ξόινο ηεο πξναίξεζεο ζηε θηινζνθηθή δηδαζθαιία ηνπ 

Δπίθηεηνπ 

 ηηο Γηαηξηβέο, ηδηαίηεξα, ππάξρνπλ πνιιαπιά εηδνπνηεηηθά γλσξί-

ζκαηα θαη πνηθίινη επηζεηηθνί πξνζδηνξηζκνί κε ηνπο νπνίνπο ζπλνδεχ-

εηαη ε πξναίξεζε θαη «πιήζνο θαηεγνξεκάησλ δεισηηθψλ θπξίσο ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο»
254
. Χο αληηπξνζσπεπηηθφηεξν δείγκα απηψλ αμίδεη λα 

επηζεκαλζεί φηη «ἡ κὲλ πξναίξεζηο» ραξαθηεξίδεηαη σο «ἐιεχζεξνλ 

θχζεη θαὶ ἀλαλάγθαζηνλ»
255
, πξφθεηηαη επίζεο γηα κηα δχλακε πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο «πηζηή, αθψιπηε θαη αλαθαίξεηε»
256

 θαη ην έξγν 

απηήο «ἀδνχιεπηνλ θαὶ ἀλππφηαθηνλ»
257

 θαζηζηψληαο ηνλ αλζξψπηλν 

ραξαθηήξα ηζρπξφ θαη απξφζβιεην απφ ηηο  εμσηεξηθέο πξνθιήζεηο. 

 Ο Δπίθηεηνο ζηεξίδεη ην νηθνδφκεκα ηνπ γηα ηελ πξναίξεζε ζηνλ 

ιφγν. Ο άλζξσπνο είλαη «δῶνλ […] ινγηθὸλ ζλεηφλ»
258
, γη’ απηφ 

δηαθξίλεηαη απφ ηα ππφινηπα δψα. Ο ιφγνο «ἐζηὶλ ὁ δηαξζξλ θαὶ 

ἐμεξγαδφκελνο ηὰ ινηπά»
259

 ράξε ζηε δχλακε ηνπ νπνίνπ ν άλζξσπνο 

εμεηάδεη ηα πξάγκαηα, δηαθξίλεη θαη κπνξεί λα ζρεκαηίζεη «ηὴλ ηνῦ 

εὐιφγνπ θαὶ ἀιφγνπ θξίζηλ»
260
. Πξφθεηηαη γηα κηα θιαζηθή ζησηθή ζέζε, 

αθνχ ν ιφγνο ελ πξνθεηκέλσ έρεη ηφζν ζεσξεηηθή φζν θαη πξαθηηθή 

δηάζηαζε θαη «ἡ δχλακηο ἡ ινγηθή»
261

 είλαη «ηὸ θξάηηζηνλ ἁπάλησλ θαὶ 

θπξηεῦνλ» πνπ «νἱ ζενὶ κφλνλ ἐθ’ ἡκῖλ ἐπνίεζαλ»
262
, κε απνηέιεζκα ηελ 

άκεζε ζρέζε αλ φρη ηελ ηαχηηζε ηνπ ιφγνπ κε ηελ πξναίξεζε «ζηελ 

                                                 
254. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη και στον Επίκτητο», 

σ. 299, όπου και τεκμήρια από τα κείμενα του Επίκτητου. 

255. Διατριβαί, Β’, ιε’, 1˙ Ό.π., Α’, ιζ’, 21: «προαίρεσιν ἔχεις ἀκώλυτον φύσει καὶ ἀνανά-

γκαστον». 

256. Ό.π., Γ’, κστ’, 24: «τ πιστ, τ ἀκωλύτῳ, τ ἀναφαιρέτῳ». 

257. Ό.π., Β’, ι’, 1. 

258. Ό.π., Β’, θ’, 2. 

259. Ό.π., Α’, ιζ’, 1. 

260. Ό.π., Α’, β’, 7. 

261. Ό.π., Α’, α’, 4. 

262. Ό.π., Α’, α’, 7. 



 

[67] 

 

πεξηνρή ηεο γλψζεο θαη ηεο πξάμεο»
263

. Έρνληαο απηφ σο βάζε απνθεχ-

γεη λα θαηαθξίλεη ηα ζθάικαηα ζχκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε αληίιεςε 

ηεο επνρήο ηνπ, αιιά ζεσξεί φηη πξνέξρνληαη απφ ηελ απψιεηα ηεο 

πξναίξεζεο σο ινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη επηινγήο πξαγκάησλ θαηά ηε 

δηακφξθσζε ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο. Άιισζηε, «εἰ γὰξ κεγίζηε 

βιάβε ἡ ηλ κεγίζησλ ἀπψιεηά ἐζηηλ, κέγηζηνλ δ’ ἐλ ἑθάζηῳ πξναίξεζηο 

νἵα δεῖ»
264
, θαη ζην ζεκείν απηφ ππεηζέξρεηαη ν ξφινο ηεο θηινζνθηθήο 

καζεηείαο ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη 

δχλαηαη ηελ «πξναίξεζηλ ἐθθαζξαη»
265

. 

 Ο Δπίθηεηνο δελ αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα νξίζεη ηελ πξναίξεζε, 

αιιά κε κηα θξάζε ζηελ αξρή ησλ Γηαηξηβώλ εμεηθνλίδεη κε ζαθήλεηα ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο: «ηὴλ πξναίξεζηλ δέ», ππνζηεξίδεη, «νὐδ’ ὁ Εεὺο 

ληθζαη δχλαηαη»
266
. Ζ πξναίξεζε κέζα απφ ην πξίζκα ηεο παξαπάλσ 

απφθαλζεο αλάγεηαη ζε θνζκηθφ θαη αλζξσπνινγηθφ γλψξηζκα θαη 

θαηαλνείηαη σο έλα ζείν δψξν ζηνλ άλζξσπν, ην νπνίν ηνπ δίλεη ηελ 

απφιπηε δπλαηφηεηα λα απηνθαζνξίδεηαη, λα ζπκπεξηθέξεηαη κε ζνθία 

θαη λα κελ εμαλαγθάδεηαη απφ εηεξφλνκα θειεχζκαηα ζε πξάμεηο πνπ δελ 

ηνλ βξίζθνπλ ζχκθσλν. Σελ «πξναίξεζηλ δὲ νὐδὲλ ἄιιν ληθζαη δχλαηαη, 

πιὴλ αὐηὴ ἑαπηήλ»
267
, θαζψο ν άλζξσπνο έρεη ηελ απφιπηε επζχλε θαη 

απηνλνκία λα θαζνξίδεη ηε ζθέςε θαη ηηο απνθάζεηο ηνπ. Ο άλζξσπνο 

                                                 
263. André-Jean Voelke, L' idée de volonté dans le stoïcisme, σ. 139˙ πβ. Χρίστος Α. Τέζας, «Αρε-

τή και ευδαιμονία κατά τον Επίκτητο», στο: Χρίστος Α. Τέζας (επιμ.), Επίκτητος. Η ζωή 

και το έργο του, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου (Πρέβεζα 17-19 Ιουνίου 1994), 

Πρέβεζα, 1997, σσ. 111-113.  

264. Διατριβαί, Α’, ιη’, 8˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σ. 106. 

265.  Διατριβαί, Β’, κγ’, 40. 

266. Ό.π., Α’, α’, 23-24˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 18, όπου αναλύεται η 

πρόθεση του Επίκτητου να εκχωρήσει τον απόλυτο έλεγχο της προαίρεσης στην 

ανθρώπινη σφαίρα˙ Richard Sorabji, «Epictetus on proairesis and Self», σσ. 87-88˙ Rodrigo 

Sebasti{n Braicovich, «La identificación entre el ‚yo‛ y la proairesis en Epicteto», ÁGORA, 

30/2 (2011), σ. 156: «*<+ el objetivo último de la prédica de Epicteto es simple: alcanzar la 

autonomía de la proairesis»˙ Jean Brun, Le stoϊcisme, Paris, Presses Universitaires de France, 
121994, σσ. 108-109. 

267. Διατριβαί, Α’, κθ’, 12-13˙ Ό.π., Γ’, ιθ’, 2: «προαίρεσιν γὰρ οὐδὲν δύναται κωλῦσαι ἥ 

βλάψαι ἀπροαίρετον»˙ πβ. Richard Sorabji, «Epictetus on proairesis and Self», σ. 89. 
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νξίδεη ηηο επηινγέο ηνπ, κπνξεί λα ππεξθεξλά ηα εκπφδηα θαη κε ηελ 

έλλνηα απηή ε πξναίξεζε απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο ειεπζεξίαο
268
. Με 

ππθλή δηαηχπσζε δειψλεηαη ζην Δγρεηξίδην φηη «λφζνο ζψκαηφο ἐζηηλ 

ἐκπφδηνλ, πξναηξέζεσο δὲ νὔ»
269
. Ζ δπλακηθή ηεο πξναίξεζεο είλαη 

ηέηνηα πνπ νχηε ν ηχξαλλνο κπνξεί λα ηελ θαηαβάιιεη νχηε ιεζηήο λα 

ηελ αθαηξέζεη
270
. πσο ηνλίδεη ραξαθηεξηζηηθά ν ζησηθφο θηιφζνθνο 

κέλνληαο ζπλεπήο θαη ζην ζσθξαηηθφ ηνπ πξφηππν «βκα θαὶ θπιαθὴ 

ηφπνο ἐζηὶλ ἑθάηεξνλ, ὁ κὲλ ὑςειφο, ὁ δὲ ηαπεηλφο: ἡ πξναίξεζηο δ’ ἴζε, 

ἂλ ἴζελ αὐηὴλ ἐλ ἑθαηέξῳ θπιάμαη ζέιῃο, δχλαηαη θπιαρζλαη. θαὶ ηφη’ 

ἐζφκεζα δεισηαὶ σθξάηνπο»
271
. Ζ αληηκεηψπηζε απηή θαζηζηά ηελ 

πξναίξεζε ην «θπξηψηεξνλ» πξάγκα ζηνλ άλζξσπν κε φια ηα ππφινηπα 

λα είλαη «ὑπνηεηαγκέλα» ζε απηή
272

. 

 Ζ πξναίξεζε ζπκβάιιεη ιφγσ απηνχ ηνπ θεληξηθνχ ξφινπ ηεο 

ζηελ απνζαθήληζε ησλ ζπγρχζεσλ θσηίδνληαο ην αιεζέο ή ην ςεπδέο 

«ἐπὶ ηνῦ ζπγθαηαζεηηθνῦ ηφπνπ»
273

, θη σο εθ ηνχηνπ απνθεχγεηαη ε 

πιάλε θαη κπνξεί ν άλζξσπνο λα εμέιζεη κε αζθάιεηα απφ ηελ αριχ ησλ 

θαληαζηψλ. Ίζσο, ε χςηζηε ιεηηνπξγία ηεο πξναίξεζεο έγθεηηαη αθξηβψο 

ζε απηή ηελ θξηηηθή απνηίκεζε ησλ θαληαζηψλ θαη ζηε δηαζθάιηζε ηεο 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ινγηθνχ ηφπνπ, θαζψο «ἐζηηλ ἡ ἀλνίγνπζα θαὶ 

                                                 
268. Διατριβαί, Α’, ιβ’, 9-10: «ἐλεύθερος γάρ ἐστιν, ᾧ γίνεται πάντα κατὰ προαίρεσιν καὶ 

ὃν οὐδεὶς δύναται κωλῦσαι»˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αρι-

στοτέλη και στον Επίκτητο», σσ. 303-304, όπου αναλύεται η προαίρεση ως «ελευθερία 

εκλογής στάσης» και ως «ελευθερία της θέλησης». 

269. Εγχειρίδιον, ε’. 

270. Διατριβαί, Γ’, κβ’, 105-106: «λῃστὴς προαιρέσεως οὐ γίνεται, τύραννος οὐ γίνεται»˙ 

Ό.π., Α’, ιη’, 17: «‛Ἀλλ’ ὁ τύραννος δήσει." τί; τὸ σκέλος. "ἀλλ' ἀφελεῖ." τί; τὸν τράχηλον. τί 

οὖν οὐ δήσει οὐδ’ ἀφελεῖ; τὴν προαίρεσιν»˙ πβ. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος 

της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 237. 

271. Διατριβαί, Β’, στ’, 25-26˙ πβ. Πλάτων, Απολογία, 30c-30d: «ἐμὲ μὲν γὰρ οὐδὲν ἅν 

βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος - οὐδὲ γὰρ ἅν δύναιτο - οὐ γὰρ οἴομαι θεμιτὸν εἶναι 

ἀμείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι». 

272. Ό.π., Β’, ι’, 1: «Σκέψαι τίς εἶ. τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, τοῦτο δ' ἔστιν οὐδὲν ἔχων 

κυριώτερον προαιρέσεως, ἀλλὰ ταύτῃ τὰ ἄλλα ὑποτεταγμένα». 

273.  Ό.π., Α’, ιζ’, 22-23: «δείξω σοι αὐτὸ πρῶτον ἐπὶ τοῦ συγκαταθετικοῦ τόπου. μή τίς σε 

κωλῦσαι δύναται ἐπινεῦσαι ἀληθεῖ; οὐδὲ εἷς. μή τίς σε ἀναγκάσαι δύναται παραδέ-

ξασθαι τὸ ψεῦδος;» 
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θιείνπζα ηνὺο ὀθζαικνὺο»
274

 ηφζν ζε θπξηνιεθηηθφ φζν θαη ζε 

κεηαθνξηθφ επίπεδν. Ο Δπίθηεηνο ζεκεηψλεη ζρεηηθά φηη «ὡο δηάθνλνη 

θαὶ δνῦιαη ηεηαγκέλαη εἰζὶλ ὑπεξεηεῖλ ηῆ ρξεζηηθῆ ηλ θαληαζηλ»
275

, 

αλαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηνλ άλζξσπν ην ζσθξαηηθφ 

θέιεπζκα «ἀλεμέηαζηνλ βίνλ κὴ δλ»
276

. Δπηπξφζζεηα, ιφγσ ηεο 

απαξεκπφδηζηεο πξναίξεζεο είλαη ζε ζέζε λα ξπζκίδεη φζα ζπκβαίλνπλ 

«ἐπὶ δὲ ηνῦ ὀξεθηηθνῦ θαὶ ὁξκεηηθνῦ»
277

 ηφπνπ. Οη επηζπκίεο θαη νη 

δηάθνξεο θιίζεηο αλαπηχζζνπλ αληίξξνπεο δπλάκεηο κέζα ζηνλ άλζξσπν 

θαη νπζηαζηηθά ε πξναίξεζε απνηειεί ηνλ παξάγνληα πνπ θαζνξίδεη πνηα 

απφ απηέο ηηο δπλάκεηο ζα επηθξαηήζεη. Πξφθεηηαη γηα ζχγθξνπζε 

πξναηξέζεσλ πνπ ε κηα σζεί ή αληηθαζηζηά ηελ άιιε κε δπλαηφηεηα «νη 

εζθαικέλεο θξίζεηο ηεο πξναίξεζεο <λα> κπνξνχλ λα δηνξζσζνχλ απφ 

ηελ ίδηα ηελ πξναίξεζε»
278
. Έρεη επηζεκαλζεί ζρεηηθά φηη «κφλν ε 

πξναίξεζε κπνξεί λα ληθήζεη ηελ πξναίξεζε, φπσο θαη ε νξκή ηελ νξκή 

θαη ε φξεμε ηελ φξεμε θαη ε έθθιηζε ηελ έθθιηζε»
279

. 

 Με ηελ ίδηα επηρεηξεκαηνινγία ν Δπίθηεηνο ζεσξεί φηη ε 

πξναίξεζε θαζνξίδεη ην θαιφ θαη ην θαθφ, ην αγαζφ θαη ην θαχιν, 

ζεκεηψλνληαο «ὅηη ηὸ ἀγαζὸλ ηνῦ ἀλζξψπνπ ἐλ πξναηξέζεη θαὶ ηὸ θαθφλ, 

ηὰ δ’ ἄιια πάληα νὐδὲλ πξὸο ἡκο»
280
. Σα «νὐθ ἐθ' ἡκῖλ» δελ πξέπεη λα 

                                                 
274. Ό.π., Β’, κγ’, 9˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σ. 106. 

275. Διατριβαί, Β’, κγ’, 7-8. 

276. Ό.π., Α’, κστ’, 18. 

277. Διατριβαί, Α’, ιζ’, 24˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέ-

λη και στον Επίκτητο», σ. 301˙ Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σ. 106. 

278.  Βούλα Τσούνα-McKiraham, «Οι σωκρατικοί φιλόσοφοι και ο Επίκτητος», σ. 22.  

279. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη και στον Επίκτητο», 

σ. 302. Πβ. Διατριβαί, Α’, ιζ’, 24-25: «καὶ τίς ὁρμὴν νικῆσαι δύναται ἥ ἄλλη ὁρμή; τίς δ' 

ὄρεξιν καὶ ἔκκλισιν ἥ ἄλλη ὄρεξις καὶ ἔκκλισις;» Ό.π., Α’, κθ’, 12-13: «προαίρεσιν δὲ οὐδὲν 

ἄλλο νικῆσαι δύναται, πλὴν αὐτὴ ἑαυτήν». 

280. Διατριβαί, Α’, κε’, 1˙ Ό.π., Β’, ι’, 25: «τὸ ἀγαθὸν ἐν προαιρέσει καὶ τὸ κακὸν ὡσαύτως 

ἐν προαιρέσει»˙ Ό.π., Α’, η’, 16: «τί ἐστιν ἀγαθὸν τοῦ ἀνθρώπου, οὐκ ἔχω σοι ἄλλο εἰπεῖν 

ἥ ὅτι ποιὰ προαίρεσις»˙ Ό.π., Β’, ιστ’, 1: ««Ποῦ τὸ ἀγαθόν; - Ἐν προαιρέσει. - Ποῦ τὸ 

κακόν; Ἐν προαιρέσει»˙ πβ. J. M. Rist, Stoic Philosophy, σ. 228: «Again and again Epictetus is 

concerned to point out that the good for man lies in his προαίρεσις, his moral character»˙ 

Χρίστος Α. Τέζας, «Αρετή και ευδαιμονία κατά τον Επίκτητο», σσ. 109-110. 
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απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν, φκσο ε ρξήζε ηνπο είλαη δήηεκα πνπ άπηεηαη 

ηεο πξναίξεζεο
281
. ηαλ ε πξναίξεζε έξρεηαη ζε επαθή κε «ηὰ ἐθηφο»  

θαιείηαη λα δηαρεηξηζηεί ηα πξνζπίπηνληα εξεζίζκαηα θη «ἂλ ηὰο ὕιαο κὴ 

ζαπκάζῃ»
282

 ζα κπνξέζεη λα επηιέμεη ζσζηά. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ν 

άλζξσπνο ρξεηάδεηαη ηε ζπλδξνκή δχν αξεηψλ πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα 

ρεηξηζηεί ηελ χιε κε πξνζνρή θαη λα δηαρσξίζεη πνπ βξίζθεηαη ην θαιφ 

γη’ απηφλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ «ἐπηκέιεηαλ ηνῦ πξνζπεπνλζφηνο ηαῖο 

ὕιαηο» θαη ηελ «εὐζηάζεηαλ ηνῦ ἀλεπηζηξεπηνῦληνο»
283
, ν ζπλδπαζκφο 

ησλ νπνίσλ είλαη δχζθνινο, αιιά απαξαίηεηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ πξαγκάησλ θαη ηελ δηαζθάιηζε κηα ζηαζεξήο 

ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα θαηαζηήζεη πην εθηθηφ «ηὸ εὐδαηκνλζαη»
284
. Σν 

θαιφ θαη ην θαθφ, επνκέλσο, δελ πθίζηαηαη απηνηειψο ζηα πξάγκαηα, 

αιιά είλαη απνηέιεζκα ηεο δηθήο καο ηνπνζέηεζεο απέλαληη ζε απηά, 

είλαη πξντφλ ηεο δηθήο καο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο θαη φρη ζπλάξηεζε ηεο 

ηπραηφηεηαο. Ο Δπίθηεηνο ηνλίδεη φηη «ἡ κὲλ ηεῦμηο νὐθ ἐπ’ ἐκνὶ νὐδ’ 

ἀγαζὸλ ἢ θαθφλ, ἡ ρξζηο δ’ ἢ θαθὸλ ἢ ἀγαζφλ, ἀιι’ ἐπ’ ἐκνί»
285

 θαη 

ρξεζηκνπνηεί κάιηζηα κηα αμηνπξφζεθηε κεηαθνξά γηα λα δείμεη φηη απηφ 

πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε ρξήζε ησλ πξαγκάησλ θη φρη θαζ’ απηή ε χιε, 

ζπκίδνληαο φηη ζε έλα παηρλίδη κε δάξηα, ζεκαζία έρεη ην πψο ζα θηλεζεί 

ν παίρηεο αλάινγα κε ην ηη έξημε ζηε δαξηά: «ἂλ κηκηαη ηνὺο θπβεχν-

ληαο. αἱ ςθνη ἀδηάθνξνη, νἱ θχβνη ἀδηάθνξνη: πφζελ νἶδα, ηί κέιιεη 

πίπηεηλ; ηῶ πεζφληη δ’ ἐπηκειο θαὶ ηερληθο ρξζζαη, ηνῦην ἤδε ἐκὸλ 

ἔξγνλ ἐζηίλ»
286
. Σελ εμέιημε ησλ πξαγκάησλ ελ πξνθεηκέλσ ηελ θαζνξί-

δνπκε εκείο αλάινγα κε ην πψο ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε απηφ πνπ καο 

πξνέθπςε. Με απηή ηελ αθεηεξηαθή απνδνρή επαλαιακβάλεη φηη «ηὰ ἔμσ 

                                                 
281. Βλ. αναλυτικά William O. Stephens, Stoic Ethics, σσ. 47-80. 

282. Διατριβαί, Α’, κθ, 3. 

283. Ό.π., Β’, ε’, 9.  

284. Ό.π., Β’, ε’, 10˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 50. 

285. Διατριβαί, Β’, ε’, 8-9. 

286. Ό.π., Β’, ε’, 3-4˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σσ. 51-54. 
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νὐθ ἐπ’ ἐκνί: πξναίξεζηο ἐπ’ ἐκνί»
287

 θαη ζπκβνπιεχεη «πνῦ δεηήζσ ηὸ 

ἀγαζὸλ θαὶ ηὸ θαθφλ; ἔζσ ἐλ ηνῖο ἐκνῖο»
288
. Ζ πξναίξεζε ελ ηέιεη είλαη ε 

«βαζηθή εζηθή επηινγή»
289

 πνπ ζπκβαδίδεη κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψ-

πνπ, γη’ απηφ δε δχλαηαη λα ππάξμεη αγαζφο άλζξσπνο κε θαθή πξναίξε-

ζε.  

 Ο Δπίθηεηνο επάγεηαη φηη «νὐζία ηνῦ ἀγαζνῦ πξναίξεζηο πνηά, ηνῦ 

θαθνῦ πξναίξεζηο πνηά»
290

 εδξάδνληαο ηελ εζηθή δηάζηαζε ηεο πξάμεο 

ζηελ πξνεγνχκελε ινγηθή απνηίκεζή ηεο. Ο Rist ζεσξεί φηη «θαηά 

θάπνην ηξφπν ε ίδηα ε πξναίξεζηο κπνξεί λα θιεζεί θξίζε»
291
, γεγνλφο 

πνπ επηβεβαηψλεηαη φηαλ ν Δπίθηεηνο ιέγεη φηη «πάιηλ νὖλ ηὸ ζὸλ δφγκα 

ζε ἠλάγθαζελ, ηνῦη’ ἔζηη πξναίξεζηλ πξναίξεζηο»
292
. Δλ πξνθεηκέλσ 

είλαη ηδηαίηεξα γλσζηή ε απφθαλζε φηη «ηαξάζζεη ηνὺο ἀλζξψπνπο νὐ ηὰ 

πξάγκαηα, ἀιιὰ ηὰ πεξὶ ηλ πξαγκάησλ δφγκαηα»
293
, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεη ηελ άπνςε φηη ηελ επζχλε γηα ηα ζπκβαίλνληα ηελ έρνπκε 

εκείο θαη νη ζπλέπεηεο ζηελ ςπρνζχλζεζή καο είλαη, επίζεο, δεκηνχξγεκα 

ησλ θξηηηθψλ απνθάλζεψλ καο. Ζ πξναίξεζε δίδεη ηε γεληθή θαηεχζπλζε 

ησλ πξάμεσλ, είλαη εθείλε πνπ ππνδεηθλχεη «πνηζαί ηη»
294

 θη ππ’ απηή 

ηελ έλλνηα απνηειεί «απφζηαγκα θξίζεσλ θαη απνθάζεσλ, είλαη ε χςηζηε 

                                                 
287. Ό.π., Β’, ε’, 4-5. 

288. Ό.π., Β’, ε’, 5˙ Ό.π., Γ’, ι’, 18-19: «δύο γὰρ ταῦτα πρόχειρα ἔχειν δεῖ: ὅτι ἔξω τῆς προαι-

ρέσεως οὐδέν ἐστιν οὔτε ἀγαθὸν οὔτε κακὸν καὶ ὅτι οὐ δεῖ προηγεῖσθαι τῶν πραγμάτων, 

ἀλλ' ἐπακολουθεῖν». 

289. Cesare Cassanmagnago, «Il problema della ‚prohairesis‛ in Epitteto», σσ. 236-244. 

290. Διατριβαί, Α’, κθ’, 1-2˙ Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη 

και στον Επίκτητο», σ. 305. 

291. J. M. Rist, Stoic Philosophy, σ. 228. 

292. Διατριβαί, Α’, ιζ’, 26-27˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αρι-

στοτέλη και στον Επίκτητο», σ. 305: «Η προαίρεση έτσι ως θεμελιακή εκλογή είναι η από-

φασιστική κρίση»˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σ. 120. 

293. Εγχειρίδιον, ε’˙ Διατριβαί, Β’, ιστ’, 24: «Τίνα οὖν ἐστι τὰ βαροῦντα καὶ ἐξιστάντα 

ἡμᾶς; τίνα γὰρ ἄλλα ἥ τὰ δόγματα»˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 30: «Επι-

πλέον, οι κρίσεις μας είναι, όπως είναι αναμενόμενο, η αιτία της πιο σοβαρής μας ανησυ-

χίας». 

294. Διατριβαί, Α’, ιζ’, 26˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σ. 120: 

«c’ est-|-dire une action, et non pas une ligne de conduite generale, et surtout comme ce qui 

ne peut être contraintque par une autre prohairesis». 
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θαη απνθαζηζηηθή αμηνινγηθή θαη δενληνινγηθή θξίζε, ηζνδχλακε κε «ην 

δφγκα»
295
, ηε δηαλνεηηθή δηεξγαζία κε ηελ νπνία ζρεκαηίδνληαη νη 

θξίζεηο. Άιισζηε, ν Δπίθηεηνο ζεσξεί απνθαιππηηθά ηα δφγκαηα γηα ηηο 

πξνζέζεηο θαη ηνλ εζηθφ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ παξνηξχλνληαο 

«θαηάκαζέ κνπ ηὰ δφγκαηα, δεῖμφλ κνη ηὰ ζὰ θαὶ νὕησο ιέγε ζπκβεβιε-

θέλαη κνη»
296

.  

Ζ εζηθή ζπκπεξηθνξά έγθεηηαη, ζπλεπψο, ζηνλ ηξφπν πνπ ν 

άλζξσπνο έλεθα ηεο πξναίξεζεο κεηαρεηξίδεηαη ηα πξάγκαηα, εθθηλεί απφ 

ηα δφγκαηα πνπ ζρεκαηίδνπκε γηα ηα γεγνλφηα, γη’ απηφ ρξεηάδεηαη 

ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ηεο ηθαλφηεηαο καο λα δηαθξίλνπκε ηα θαηλφ-

κελα, δηφηη ε πξναίξεζε ζην επηθηήηεην έξγν ιεηηνπξγεί ζπλ ηνηο άιινηο 

σζάλ «ηὴλ γλψκελ ηὴλ δηαθξηηηθὴλ ηλ ἀγαζλ θαὶ ηλ θαθλ»
297

. Σν 

ελδηαθέξνλ θαη ε πξνζνρή  ησλ αλζξψπσλ πξέπεη λα ζηξέθνληαη ζηελ 

θξνληίδα θαη ζηελ απνθπγή θαιθίδεπζεο ηεο πξναίξεζεο, ελψ δπζηπρψο 

νη πεξηζζφηεξνη αζρνινχληαη κε ηα ζσκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά αγαζά. 

ην ζεκείν απηφ θαίλεηαη φηη ε πξναίξεζε ζπλδέεηαη κε κηα δηαδεπθηηθή 

επηινγή ζε πξαθηηθφ επίπεδν, ηελ δηάζηαζε ηεο νπνίαο θαζνξίδεη ε θξίζε 

καο γηα ηα εμσηεξηθά πξάγκαηα. Θα δηαηεξήζνπκε ηελ πξναίξεζε 

«αἰδήκνλα θαὶ πηζηὴλ [… ] ἢ ἀλαίζρπληνλ θαὶ ἄπηζηνλ»
298
, είλαη έλα απφ 

ηα ζεκειηψδε εξσηήκαηα πνπ ηίζεληαη ζηηο Γηαηξηβέο θαη ν Δπίθηεηνο 

δηεπθξηλίδεη φηη δελ πξφθεηηαη γηα κηα ζεσξεηηθή αλαδήηεζε ζην πιαίζην 

ηεο καζεηείαο, αιιά γηα ζηάζε δσήο πνπ ζπληζηά πξναπαηηνχκελν ηεο 

                                                 
295. Διατριβαί, Α’, ιζ’, 26-27: «πάλιν οὖν τὸ σὸν δόγμα σε ἠνάγκασεν, τοῦτ’ ἔστι 

προαίρεσιν προαίρεσις»˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστο-

τέλη και στον Επίκτητο», σ. 305˙ Cesare Cassanmagnago, «Il problema della ‚prohairesis‛ in 

Epitteto», σσ. 244-245. 

296. Διατριβαί, Γ’, θ’, 13˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 27˙ Thomas Bénatouïl, «Les 

possessions du sage et le dépouillement du philosophe», σ. 10. 

297. Διατριβαί, Α’, ιη’, 6˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σσ. 105-

106.  

298.  Διατριβαί, Β’, ι’, 29. 
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πξνθνπήο
299
. Ζ ζεσξεηηθή ζπδήηεζε γηα θηινζνθηθέο πξαγκαηείεο θαη 

ππφδεημε ελεξγεηψλ κε βάζε ηα θείκελα ησλ θηινζφθσλ είλαη κηα εχθνιε 

δηαδηθαζία, νη ζπκπεξηθνξέο ηνπ ζπκνχ θαη ηεο θαηεγνξίαο επίζεο, φκσο 

ε επζρνιία
300

 θαη ν γαιήληνο βίνο απαηηνχλ αθνζίσζε ζηελ άζθεζε ηεο 

πξναίξεζεο
301

. 

 Ζ πξναίξεζε ζρεηίδεηαη, ινηπφλ, κε ηελ πξνθνπή, ηελ αμηνπξέπεηα 

θαη ελ ηέιεη ηελ εζηθή πξνζσπηθφηεηα, δηφηη γηα λα επηηχρεη ν άλζξσπνο 

ζηελ δσή ηνπ θαη λα θαηαθηήζεη ηελ πνιππφζεηε αξεηή, ρξεηάδεηαη λα 

πξνζαλαηνιίδεη ηελ πξναίξεζή ηνπ. Ζ δχλακε πνπ εγθξχπηεη, ην ζεηηθφ 

θαη ην αξλεηηθφ, ε πξφνδνο θαη ε θαηαζηξνθή απαηηνχλ αέλαε ζπλεηδε-

ζηαθή εηνηκφηεηα. Απ’ ηε κηα πιεπξά «ἐπηκειεῖηαη πάλησλ» θαη απφ ηελ 

άιιε «πξναίξεζηλ […] ἐκπνδίδεηλ […] αὐηὴ δ’ ἑαπηὴλ δηαζηξαθεῖζα», θη 

σο εθ ηνχηνπ «θαθία κφλε αὕηε γίλεηαη ἢ ἀξεηὴ κφλε»
302
. Γηα λα επηηχρεη 

ν άλζξσπνο ηελ επδαηκνλία, νθείιεη λα θαηαζηήζεη ηελ πξναίξεζε 

«ζχκθσλνλ […] ηῆ θχζεη, ὑςειὴλ ἐιεπζέξαλ ἀθψιπηνλ ἀλεκπφδηζηνλ 

πηζηὴλ αἰδήκνλα»
303

. πλάκα γηα λα δηαθπιάμεη ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 

νθείιεη λα αλαινγηζηεί ην ηίκεκα πνπ ζα απαηηήζεη γηα ηελ «εμαγνξά» 

ηεο πξναίξεζεο
304
, θη νπζηαζηηθά ζε απηφ ην ζεκείν ν Δπίθηεηνο ηνλίδεη 

                                                 
299. Ό.π., Β’, ι’, 29-30: «οὐδ’ ἐγγὺς διαφερόμεθα πλὴν μόνον ἐν τῇ σχολῇ μέχρι τῶν λογα-

ρίων. τοιγαροῦν μέχρι τῶν λογαρίων προκόπτομεν, ἔξω δ’ αὐτῶν οὐδὲ τὸ ἐλάχιστον». 

300. Για την έννοια της σχόλης στον Επίκτητο βλ. Thomas Bénatouïl, «Theôria and scholê in 

Epictetus», σσ. 164-171.  

301. Διατριβαί, Γ’, β’, 13-15: «Βλέπωμεν καὶ σοῦ τὰ δόγματα. μὴ γὰρ οὐ δῆλόν ἐστιν, ὅτι σὺ 

τὴν προαίρεσιν τὴν σαυτοῦ ἐν οὐδενὶ τίθεσαι, ἔξω δὲ βλέπεις εἰς τὰ ἀπροαίρετα, τί ἐρεῖ ὁ 

δεῖνα καὶ τίς εἶναι δόξεις, εἰ φιλόλογος, εἰ Χρύσιππον ἀνεγνωκὼς ἥ Ἀντίπατρον; εἰ μὲν 

γὰρ καὶ Ἀρχέδημον, ἀπέχεις ἅπαντα. τί ἔτι ἀγωνιᾷς, μὴ οὐ δείξῃς ἡμῖν, τίς εἶ; θέλεις σοι 

εἴπω, τίνα ἡμῖν ἔδειξας; ἄνθρωπον παριόντα ταπεινόν, μεμψίμοιρον, ὀξύθυμον, δειλόν, 

πάντα μεμφόμενον, πᾶσιν ἐγκαλοῦντα, μηδέποτε ἡσυχίαν ἄγοντα, πέρπερον: ταῦτα 

ἡμῖν ἔδειξας. ἄπελθε νῦν καὶ ἀναγίγνωσκε Ἀρχέδημον». 

302. Ό.π., Β’, κγ’, 19. 

303. Ό.π., Α’, δ’, 18-19˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη 

και στον Επίκτητο», σ. 304: «Θέληση, ηθική θέληση αλλά και γενικότερα ηθικο-πνευμα-

τική προσωπικότητα, ηθικός χαρακτήρας και πνευματικό Εγώ, είναι φανερά στον αφορι-

σμό για το που έγκειται η προκοπή και στην αντιδιαστολή της προαίρεσης από όλα «τὰ 

ἄλλα» (ΙΙ, 15, 1)». 

304. Διατριβαί, Α’, β’, 33: «μόνον σκέψαι, πόσου πωλεῖς τὴν σεαυτοῦ προαίρεσιν». 
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ην αδηαπξαγκάηεπην ηεο πξναίξεζεο ε νπνία είλαη «ηὸ […] κέγα θαὶ 

ἐμαίξεηνλ»
305

.  

 Γχν αθφκα ζεκαληηθέο εζηθέο αξεηέο γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο 

ζησηθήο ζηάζεο ηνπ βίνπ, ην ζάξξνο θαη ε επιάβεηα, ζπλδένληαη άκεζα 

κε ηελ πξναίξεζε. Γηα ηνλ Δπίθηεην είλαη μεθάζαξν φηη «πξὸο ηὰ 

ἀπξναίξεηα ζαξξεῖλ, εὐιαβεῖζζαη ηὰ πξναηξεηηθά»
306
. Δπηθπιαθηηθνί 

νθείινπκε λα είκαζηε κφλν ζηα πξναηξεηηθά έξγα, θαζψο κε ηνλ ηξφπν 

απηφ θαη κπνξνχκε λα πξνθπιαρζνχκε θαη λα απνθχγνπκε δπζάξεζηεο 

θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα, αλ επηδείμνπκε επηθπιαθηηθφηεηα ζηα 

απξναίξεηα, φπνπ απαηηείηαη λα έρνπκε ζάξξνο, αξγά ή γξήγνξα ζα 

έξζνπκε αληηκέησπνη κε ηνλ θφβν θαη ηελ ηαξαρή. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ν ζάλαηνο, ζηνλ νπνίν δείρλνπκε επηθπιαθηηθφηεηα κε 

απνηέιεζκα λα παληθνβαιιφκαζηε, ελψ «νὐ γὰξ ζάλαηνο ἢ πφλνο 

θνβεξφλ, ἀιιὰ ηὸ θνβεῖζζαη πφλνλ ἢ ζάλαηνλ», γη’ απηφ πξέπεη «πξὸο 

κὲλ ηὸλ ζάλαηνλ ηὸ ζάξζνο ἐζηξάθζαη, πξὸο δὲ ηὸλ θφβνλ ηνῦ ζαλάηνπ 

ηὴλ εὐιάβεηαλ»
307
. Γπζηπρψο, βέβαηα νη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη πνπ 

αγλννχλ ηα ζπνπδαηφηεξα πξάγκαηα ζηε δσή ζπγρένπλ ην ζάξξνο κε ην 

ζξάζνο θαη ηελ επηθπιαθηηθφηεηα κε ηε δεηιία
308

. 

Ζ πξναίξεζε ζρεηίδεηαη, επηπιένλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ ζπκπεξη-

θεξφκαζηε πξνο ηνπο άιινπο αλζξψπνπο. Απνηειεί αιιειέλδεηε έλλνηα 

κε ην ζπκθέξνλ, ε νκφξξνπε πιεχζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα θαηαζηήζεη 

ην άηνκν θαη θίιν θαη γην θαη παηέξα, έρνληαο επίγλσζε ησλ θαζεθφλησλ 

πνπ ζπλαξηψληαη κε απηέο ηηο ζρέζεηο
309
. ηε δσή καο φια ζπλδένληαη κε 

ην ζπκθέξνλ, γη’ απηφ ν,ηηδήπνηε καο αληίθεηηαη, ην ζέηνπκε απέλαληη 

                                                 
305. Ό.π., Α’, β’, 33. 

306.  Ό.π., Β’, α’, 29-30. 

307. Ό.π., Β’, α’, 13-14.  

308. Ό.π., Β’, α’, 11-12: «τοιγαροῦν ὥσπερ εἰκὸς τοὺς περὶ τὰ μέγιστα διαμαρτάνοντας τὸ 

μὲν φύσει θαῤῥαλέον θρασὺ κατασκευάζομεν, ἀπονενοημένον, ἰταμόν, ἀναίσχυντον, τὸ 

δ' εὐλαβὲς φύσει καὶ αἰδῆμον δειλὸν καὶ ταπεινόν, φόβων καὶ ταραχῶν μεστόν». 

309. Ό.π., Γ’, γ’, 8: «ἐὰν δ’ ἐν ὀρθῇ προαιρέσει θῶμεν, αὐτὸ τὸ τηρεῖν τὰς σχέσεις ἀγαθὸν 

γίνεται». 
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καο. Αλ ινηπφλ δηαρσξηζζεί ην ζπκθέξνλ απφ ην θαιφ θαη ηελ πξναί-

ξεζε, ηφηε ην θπξίαξρν κέξνο ηεο ςπρήο ηείλεη λα βξίζθεηαη εθηφο ηεο 

ηξνρηάο ηεο πξναίξεζεο θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζπγθξνπζηαθά. πσο 

ζεκεηψλεη ζρεηηθά ν Δπίθηεηνο: «ὅπνπ γὰξ ἂλ ηὸ "ἐγὼ" θαὶ ηὸ "ἐκφλ", 

ἐθεῖ ἀλάγθε ῥέπεηλ ηὸ δῶνλ: εἰ ἐλ ζαξθί, ἐθεῖ ηὸ θπξηεῦνλ εἶλαη: εἰ ἐλ 

πξναηξέζεη, ἐθεῖ[λν] εἶλαη: εἰ ἐλ ηνῖο ἐθηφο, ἐθεῖ[λν]»
310
. Καηά ζπλέπεηα, 

νη δηακάρεο, νη θαηαζηξνθέο, νη ηπξαλλίδεο, ηα εγθιήκαηα θαη ε δηαζά-

ιεπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο είλαη απνηέιεζκα αθξηβψο ηνπ δηαρσξη-

ζκνχ ηνπ ζπκθέξνληνο απφ ηελ πξναίξεζε. Οη άλζξσπνη πνπ αλαιψλν-

ληαη ζε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο δελ αμίδνπλ θαλελφο ζεηηθνχ ραξαθηεξηζκνχ 

θαη, φπσο επάγεηαη, «κὴ εἴπῃο θίινπο […] κεδ’ ἀλζξψπνπο, εἰ λνῦλ 

ἔρεηο»
311
. Ζ αληίιεςή ηνπ γηα ηελ θηιία, ε νπνία ππελζπκίδεηαη φηη 

αλήθεη ζηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ», είλαη ζπλέπεηα ηεο ζρέζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

αλζξψπνπ κε ηνλ εαπηφ ηνπ, δειαδή απνηειεί έλα γλψξηζκα κηαο 

θαιιηεξγεκέλεο πξνζσπηθφηεηαο θαη κφλνλ εθφζνλ εμνπζηάδνπκε θαη 

εμνπζηαδφκαζηε απφ ηελ πξναίξεζε θαη ην νκφηαγν ζπκθέξνλ κπνξνχκε 

λα αλαπηχμνπκε ζπλεξγαηηθέο ή αγαπεηηθέο
312

 ζρέζεηο, λα ζπκπεξη-

θεξζνχκε κε έξεηζκα ηηο χςηζηεο αξεηέο
313
, γηαηί «πνῦ γὰξ ἀιιαρνῦ θηιία 

ἢ ὅπνπ πίζηηο, ὅπνπ αἰδψο, ὅπνπ δφζηο ηνῦ θαινῦ, ηλ δ' ἄιισλ 

νὐδελφο»
314

. 

 Δμ’ φζσλ έρνπλ αλαιπζεί έσο ηψξα ε πξναίξεζε θαίλεηαη πσο 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ςπρή καο, κε ηελ εζσηεξηθή καο ηζνξξνπία θαη πξφνδν 

                                                 
310. Ό.π., Β’, κβ’, 19-20˙ πβ. Richard Sorabji, «Epictetus on proairesis and Self», σ. 88˙ A. A. 

Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 199. 

311. Διατριβαί, Β’, κβ’, 27-28. 

312. William O. Stephens, Stoic Ethics, σσ. 85-112: «How does the Stoic love?».  

313. Διατριβαί, Β’, κβ’, 20-21: «τοῦτο γάρ μοι συνοίσει τηρεῖν τὸν πιστόν, τὸν αἰδήμονα, 

τὸν ἀνεκτικόν, τὸν ἀφεκτικὸν καὶ συνεργητικόν, φυλάσσειν τὰς σχέσεις. ἅν δ' ἀλλαχοῦ 

μὲν ἐμαυτὸν θῶ, ἀλλαχοῦ δὲ τὸ καλόν, οὕτως ἰσχυρὸς γίνεται ὁ Ἐπικούρου λόγος, 

ἀποφαίνων ἥ μηδὲν εἶναι τὸ καλὸν ἥ εἰ ἄρα τὸ ἔνδοξον»˙ πβ. Ό.π., Γ’, γ’, 9-10: «μή τι οὖν 

τοῦ αἰδήμονος, μή τι τοῦ πιστοῦ, μή τι τοῦ φιλαδέλφου; ἐκ ταύτης γὰρ τῆς οὐσίας τίς 

δύναται ἐκβαλεῖν; οὐδ’ ὁ Ζεύς». 

314. Ό.π., Β’, κβ’, 30. 
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θαη φρη κε ην ζψκα. Γηφινπ ηπραία ε δηαπίζησζε, θαζψο ην ζψκα 

βξίζθεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ». Ο Δπίθηεηνο ζηε 

δηαηξηβή «Πεξὶ θαιισπηζκνῦ» ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ αλαδεηθλχεη αθξηβψο 

απηήλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο ςπρήο έλαληη ηνπ ζψκαηνο. Απηφ πνπ 

πξνζδίδεη αμία θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ πεπαηδεπκέλν άλζξσπν είλαη 

απνθιεηζηηθά ε πξναίξεζή ηνπ, φρη ε εμσηεξηθή ηνπ φςε, «νὐθ εἶ θξέαο 

νὐδὲ ηξίρεο»
315
, ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά. κνξθνο είλαη φπνηνο έρεη 

σξαία ςπρή, φπνηνο ρξεζηκνπνηεί κε αγαζνπνηφ ηξφπν ηελ πξναίξεζή 

ηνπ, φπνηνο ζθέθηεηαη ζεηηθά, φπνηνο πεξηπνηείηαη θαηά θχζε ην ζψκα 

ηνπ, κε ηνλ Δπίθηεην λα ππνδεηθλχεη «θφζκεη ζνπ ηὴλ πξναίξεζηλ, ἔμαηξε 

ηὰ θαῦια δφγκαηα»
316

 θαη «ὃο εἶ θαὶ πέθπθαο, ηνῦηνλ θάζαηξε, ἄλδξα ὡο 

ἄλδξα θαζάξηνλ εἶλαη, γπλαῖθα ὡο γπλαῖθα, παηδίνλ ὡο παηδίνλ»
317

. 

Αθφκα θαη φηαλ αζζελεί ην ζψκα, απηφ πνπ νθείιεη λα επηκειείηαη, φπσο 

ήδε ζεκεηψζεθε ζηε ζεκαηηθή γηα ηελ άζθεζε, είλαη ε ηζνξξνπία ηεο 

πξναίξεζεο θαη θαηά πφζν «ηὸ ἡγεκνληθὸλ ζρεῖλ θαηὰ θχζηλ»
318

. 

Έρνληαο απηέο ηηο ζεσξεηηθέο επηηαγέο σο γλψκνλα δελ ζα πξέπεη λα 

αγαλαθηεί κε ηηο ζσκαηηθέο ηαιαηπσξίεο, αιιά λα ηηο αληηκεησπίδεη θαη 

λα ηηο ππεξαθνληίδεη κε θαξηεξία. Με απηή ηε ζεκαζία ε πξναίξεζε 

αληίθεηηαη επζέσο ζηηο ζσκαηηθέο επηηεδεχζεηο θαη αλάγεηαη ζε «ςπρηθφ 

παξάγνληα»
319

. 

 Καηαιεθηηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην είκαζηε ε πξναίξεζε καο, 

ε νπζία ηνπ αλζξψπνπ είλαη ε πξναίξεζή ηνπ, κε άιια ιφγηα «ἐθεῖ εἰκη 

                                                 
315. Ό.π., Γ’, α’, 40. 

316. Ό.π., Γ’, α’, 42-43. 

317. Ό.π., Γ’, α’, 44-45. 

318. Ό.π., Γ’, ε’, 3. 

319. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη και στον Επίκτητο», 

σ. 305˙ πβ. Rodrigo Sebasti{n Braicovich, «La identificación entre el ‚yo‛ y la proairesis en 

Epicteto», σ. 153: «El primer objetivo en la identificación entre el individuo y su proairesis es 

evidente: señalar que yo no soy mi cuerpo».  
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ἐγψ, ὅπνπ ἡ πξναίξεζηο»
320
, αλάγνληαο ηελ πξναίξεζε ζε ηαπηφηεηα 

εαπηνχ, ζηνλ θχξην πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο αηνκηθφηεηαο ή 

θαιχηεξα ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ζπγθξνηψληαο κηα «κεηαθπζηθή ηνπ 

εγψ»
321

. Ζ «πξναίξεζε εμαηνκηθεχεη ηνλ άλζξσπν, ηνλ θάλεη “πξφζσ-

πν”» θη έηζη νξίδεηαη σο «ε ππαξμηαθή εθινγή ηνπ αλζξψπνπ, ε απζε-

ληηθή ηνπ νληφηεηα»
322

. Ζ έλλνηα πξφζσπν πξάγκαηη απαληάηαη ζηνλ 

Δπίθηεην, αιιά κε ηελ ζεκαζία ηνπ ξσκατθνχ φξνπ persona θαη ηε 

δηάζηαζε ηνπ θνηλσληθνχ πξνζψπνπ
323

. πλεζίδεη λα ρξεζηκνπνηεί ηε 

θξάζε «ηὸ θαηὰ πξφζσπνλ»
324

 ελλνψληαο ηνλ ραξαθηήξα πνπ μεδηπιψλεη 

ν άλζξσπνο ζε ζπγθεθξηκέλε ζπγθπξία, ππφ νξηζκέλεο ζπλζήθεο θαη 

εθπιεξψλνληαο θάπνην απφ ηα θαζήθνληά ηνπ. Δηδηθά σο πξνο ην 

ηειεπηαίν ζεκείν ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν «πξνζψπνπ ἐπαγγειία»
325

 

παξαζέηνληαο ην πξφηππν κηαο ζεηξάο ξφισλ ζε δηαπξνζσπηθφ θαη 

θνηλσληθφ επίπεδν, ε παξακέιεζε ησλ νπνίσλ ηζνδπλακεί κε 

«αζρεκνζχλε»
326
. Ζ δηδαζθαιία απηή βεβαίσο είλαη ήδε γλσζηή κέζσ 

ηνπ έξγνπ De officiis ηνπ Κηθέξσλνο
327

. Ο ζεφο ελ ηέιεη επηζπκψληαο ν 

άλζξσπνο λα είλαη ην κνλαδηθφ απηεμνχζην νλ «ηὴλ ἐκὴλ πξναίξεζηλ 

                                                 
320. Διατριβαί, Β’, κβ’, 20˙ πβ. Τζαίησον Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, σ. 43: 

«Αν υπάρχει κάποιος χώρος στη θεωρία του Επίκτητου και για το «Εγώ», η «προαίρεσις» 

σημαίνει αυτό»˙ Rodrigo Sebasti{n Braicovich, «La identificación entre el ‚yo‛ y la proairesis 

en Epicteto», σσ. 149-162. 

321. Rodrigo Sebasti{n Braicovich, «La identificación entre el ‚yo‛ y la proairesis en 

Epicteto», σ. 152: «A pesar de los matices introducidos por cada uno de ellos, Sorabji, Kahn y 

Long coinciden en señalar la originalidad de Epicteto en el establecimiento de las bases sobre 

las que se construye una metafísica del yo basada en la singularidad del individuo y en la 

distancia que esto supone respecto del esquema platónico-aristotélico». 

322. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Η «προαίρεσις» στον Αριστοτέλη και στον Επίκτητο», 

σ. 306˙ πβ. Διατριβαί, Α’, β’: «Πῶς ἄν τις σῴζοι τὸ κατὰ πρόσωπον ἐν παντί». 

323. Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σσ. 114-120.  

324. Βλ. σχετικά Διατριβαί, Α’, β’˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», 

σσ. 116-119. Βλ και Michael Frede, «A Notion of a Person in Epictetus», στο: T. Scaltsas – A. 

Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University Press, 2007, σσ. 153-168. 

325.  Διατριβαί, Β’, ι’, 7˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, «La prohairesis chez Épictète», σ. 116. 

326. Εγχειρίδιον, λζ’.  

327. Phillip H. De Lacy, «The four stoic ‚personae‛», Illinois Classical Studies, 2 (1977), σσ. 163-

172. Στις σσ. 165-169 της μελέτης παρουσιάζονται ομοιότητητες και διαφορές ανάμεσα 

στο πρόσωπον του Επίκτητου και την personam του Κικέρωνος. 
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ὑπέηαμελ ἐκνὶ κφλῳ δνὺο θαλφλαο εἰο ρξζηλ αὐηο ηὴλ ὀξζήλ»
328
. Ζ 

πξναίξεζε θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν θαηνπηξίδεη ηηο πξάμεηο θάζε αλζξψπνπ 

θαη απνθαιχπηεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. Παξαθξάδνληαο ηνλ Η. 

πθνπηξή ε πξναίξεζε ζηνλ Δπίθηεην απνηειεί «ηελ ζπλάληεζηλ [ …] 

ηεο Εσήο θαη ηνπ Ννήκαηνο ηεο Εσήο, ηεο Εσήο σο ηδέαο θαη ηεο Εσήο 

σο πξαγκαηηθφηεηαο»
329

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328. Διατριβαί, Δ’, ιβ’, 12˙ πβ. Richard Sorabji, «Epictetus on proairesis and Self», σ. 89. 

329. Ιωάννης Συκουτρής, Φιλοσοφία της ζωής. Τρία μαθήματα εις την Ελευθέραν Σχολήν 

Κοινωνικής Πρόνοιας, Αθῆναι, Ελεύθερη Σκέψις, 1937, σσ. 15-16. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΔΜΠΣΟ 

Οη τρεις τόποι σο πεδία θηινζνθηθήο καζεηείαο 

Ι. εκαζηνινγηθέο νξηνζεηήζεηο 

 Ζ δηάθξηζε γηα ηα «ἐθ’ ἡκῖλ» θαη ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» απνηειεί ην 

ζεκέιην πάλσ ζην νπνίν ν Δπίθηεηνο αλαπηχζζεη ηε θηινζνθηθά 

θαηλνηφκν γηα ηελ έσο ηφηε Ηζηνξία ησλ Ηδεψλ ζεσξία ηνπ γηα ηνπο ηξεηο 

ηόπνπο
330
. Ζ κειέηε θαη ε άζθεζε ζε απηνχο ηνπο ηόπνπο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηνλ άλζξσπν ζηελ εζσηεξηθή ηζνξξνπία θαη ηελ επδαηκνλία, 

δηφηη φπσο ππνγξακκίδεη ζηε δεχηεξε δηαηξηβή ηνπ ηξίηνπ βηβιίνπ «ηξεῖο 

εἰζη ηφπνη, πεξὶ νὓο ἀζθεζλαη δεῖ ηὸλ ἐζφκελνλ θαιὸλ θαὶ ἀγαζφλ: ὁ 

πεξὶ ηὰο ὀξέμεηο θαὶ ηὰο ἐθθιίζεηο, ἵλα κήη’ ὀξεγφκελνο ἀπνηπγράλῃ κήη’ 

ἐθθιίλσλ πεξηπίπηῃ: ὁ πεξὶ ηὰο ὁξκὰο θαὶ ἀθνξκὰο θαὶ ἁπιο ὁ πεξὶ ηὸ 

θαζθνλ, ἵλα ηάμεη, ἵλα εὐινγίζησο, ἵλα κὴ ἀκειο: ηξίηνο ἐζηὶλ ὁ πεξὶ 

ηὴλ ἀλεμαπαηεζίαλ θαὶ ἀλεηθαηφηεηα θαὶ ὅισο ὁ πεξὶ ηὰο ζπγθαηα-

ζέζεηο»
331
. ην απφζπαζκα απηφ εηζάγεη ηηο έλλνηεο «ὄξεμηο», «ὁξκή» θαη 

«ζπγθαηάζεζηο», δηαθνξνπνηνχκελνο απφ ηνλ ξφιν πνπ έδηλαλ νη αξραίνη 

ησηθνί ζηηο παξνξκήζεηο, γη’ απηφ ν Jean-Baptiste Gourinat ππνζηεξίδεη 

φηη «παξ’ φια φζα ρσξίδνπλ ηνλ Δπίθηεην απφ ηνλ Πιάησλα, βιέπνπκε 

λα παίξλεη ε ζπγθαηάζεζε, θαηά ηνλ Δπίθηεην, ηε ζέζε ηνπ «ινγηζηηθνῦ» 

θαηά Πιάησλα, ε νξκή ηε ζέζε ηνπ «ζπκηθνῦ», πνπ απνηειεί κηα 

πιαησληθή εθδνρή ηεο βνχιεζεο θαη ηέινο, ε φξεμηο, ηε ζέζε, θαηά ηνλ 

Πιάησλα, ηνπ «ἐπηζπκεηηθνῦ»
332

. 

 

                                                 
330. Βλ. σχετικά A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σσ. 112-121˙ Κωνστα-

ντίνος Ι. Δεσποτόπουλος, «Επίκτητος», Εποχές, 1 (1963), σσ. 88-90. Η θεωρία των τριών 

τόπων επηρέασε τον Μάρκο Αυρήλιο και αποτελεί το υπόβαθρο του δικού του έργου˙ βλ. 

σχετικά Pierre Hadot, La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, Paris, 

Fayard, 1992. 

331. Διατριβαί, Γ’, β’, 1-2. 

332. Jean-Baptiste Gourinat, Οι στωικοί για την ψυχή, σ. 125. 
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ΙΙ. Η έιινγε δηεπζέηεζε ησλ παθών 

 Ο πξψηνο ηφπνο ζπγθξνηείηαη απφ ηηο «ὀξέμεηο» θαη ηηο «ἐθθιί-

ζεηο». Πξφθεηηαη γηα επηζπκίεο θαη απνζηξνθέο απφ πξάγκαηα πνπ 

απαζρνινχλ ηνλ άλζξσπν, ε δηαρείξηζε ησλ νπνίσλ θξίλεηαη σο ν 

«θπξηψηαηνο θαὶ κάιηζηα ἐπείγσλ»
333

 ηφπνο. Ζ γλψζε ηνπ εαπηνχ καο, 

πνπ ζπγθεθαιαηψλεηαη ζην δειθηθφ απφθζεγκα «γλζη ζαὐηὸλ» θαη 

απνηεινχζε γηα ηνλ σθξάηε θχξην κέιεκα , θαζψο θαη ν έιεγρνο ησλ 

επηζπκηψλ καο είλαη ε ζπνπδαηφηεξε εζηθή άζθεζε ζχκθσλα κε ηνλ 

Δπίθηεην, ε πξψηε αλαγθαία θαη απαξαίηεηε δηαδηθαζία πξνθεηκέλνπ λα 

κεηαβεί ζηνλ επφκελν ηφπν. Υαξαθηεξίδεηαη σο ηφπνο ησλ παζψλ, γηαηί 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ θφζκν ησλ ζπγθηλήζεσλ, ησλ ελζηίθησλ θαη ησλ 

βαζχηεξσλ θιίζεσλ ηεο ςπρήο.  

 Οη ησηθνί ηεο πξψηεο πεξηφδνπ κε ηνλ φξν «ὄξεμηο» ελλννχλ ηελ 

«ὁξκὴλ ινγηθὴλ ἐπί ηη ὅζνλ ρξὴ ἧδνλ»
334

 θαη ηελ αληηδηαζηέιινπλ απφ 

ηνλ φξν «ἐπηζπκία» ηελ νπνία ζεσξνχλ «ὄξεμηλ ἄινγνλ»
335
. Ζ επηζπκία 

ζρεηίδεηαη κε «ἡδνλαῖο θαὶ ἀθνιαζίᾳ»
336
, ελψ ε φξεμε κε «ηλ θαηὰ 

θχζηλ ἀλαγθαίσλ», ηελ νπνία ραξαθηεξίδνπλ σο «ινγηθὴλ ὑπάξρνπζαλ 

θίλεζηλ»
337

. Ζ δε «ἔθθιηζηο» ήηαλ ζχκθσλα κε ηνλ Υξχζηππν «ιφγνο 

ἀπαγνξεπηηθφο»
338

.  

 ηνλ Δπίθηεην ε «ὄξεμηο» θαη ε «ἔθθιηζηο» ζπγθαηαιέγνληαη ζηα 

«ἐθ’ ἡκῖλ»
339
, κε ηελ πξψηε λα έρεη ζρέζε κε ηελ επηζπκία ησλ αγαζψλ 

                                                 
333. Διατριβαί, Γ’, β’, 1˙ πβ. John M. Cooper, «Moral Theory and Moral Improvement in 

Epictetus», στο: T. Scaltsas – A. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University 

Press, 2007, σ. 16˙ A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 114: «The first field 

of study is ‚most authoritative‛, because such passions as envy and jealousy make us 

‚incapable of listening to reason‛, and they arise precisely when things happen that people 

do not want to happen». 

334. SVF, III, 463 και III, 441. 

335. Ό.π., III, 464. 

336. Ό.π., III, 442. 

337. Στο ίδιο. 

338. SVF, III, 175. 

339.  Εγχειρίδιον, α’, 1. 



 

[81] 

 

θαη ε δεχηεξε κε ηελ απνθπγή ησλ θαθψλ
340
, ελψ ηφζν ε κία φζν θαη ε 

άιιε κπνξνχλ λα ππεξθεξαζνχλ κφλν απφ κηα δηαθνξεηηθή επηζπκία ή 

ξνπή
341
, δηφηη ζπλαξηψληαη κε ηελ ειεχζεξε πξναίξεζε θαη δελ 

επηδέρνληαη θαηαλαγθαζκφ. πσο αλαθέξεηαη ζην Δγρεηξίδην ε ππφζρεζε 

ηεο επηζπκίαο είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε απηνχ πνπ επηζπκεί, ελψ ε 

ππφζρεζε ηεο απνζηξνθήο λα κελ πεξηπέζεη ζε απηφ πνπ απνζηξέθεηαη ή 

κε ηελ δηαηχπσζε ηνπ Δπίθηεηνπ «ὀξέμεσο ἐπαγγειία ἐπηηπρία, νὗ ὀξέγῃ, 

ἐθθιίζεσο ἐπαγγειία ηὸ κὴ πεξηπεζεῖλ ἐθείλῳ, ὃ ἐθθιίλεηαη»
342

. Ζ 

αληηζηξνθή απηήο ηεο ζρέζεο κε ηελ επηζπκία πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

αθαηφξζσηνπ θαη ηελ επηζπκία απνθπγήο ηνπ αλαπφθεπθηνπ είλαη ε 

«αζιηφηεξε» θαηάζηαζε, απνηέιεζκα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηεο 

ζηξεβισηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο πξναίξεζεο
343
. Σφζν ε φξεμε φζν θαη ε 

έθθιηζε κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ κφλν ζηα «ἐθ' ἡκῖλ», αληίζεηα ε 

πξνζπάζεηα επηζπκίαο ή απνθπγήο ησλ «νὐθ ἐθ' ἡκῖλ» θαη ησλ 

απξναίξεησλ νδεγεί ζηε δπζηπρία. Χο ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απηήο 

ηεο ζχγρπζεο παξνπζηάδεη ηε Μήδεηα
344
. Ο Δπίθηεηνο ζεσξεί φηη ν 

νξεθηηθφο ηφπνο πξέπεη λα είλαη ζχκθσλνο κε ηε θχζε θαη ε επηζπκία λα 

βαζίδεηαη ζε κηα έιινγε επηινγή
345
, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ν άλζ-

ξσπνο ηελ ηζφξξνπε παξνπζία ηνπ˙ πξνο ηνχην ελίνηε απαηηείηαη λα 

παξαηηεζεί εληειψο απφ ηελ επηζπκία
346

 θαη ζε θάζε πεξίπησζε ην βάξνο 

ηνπ ειέγρνπ ελαπφθεηηαη ζηελ άζθεζε. Ζ απνηπρία ειέγρνπ ησλ επηζπ-

κηψλ θαη ησλ απνζηξνθψλ, ε «ὄξεμηο ἀπνηεπθηηθή» θαη ε «ἔθθιηζηο 

                                                 
340.  Διατριβαί, Α’, δ’, 1-2. 

341.  Ό.π., Α’, ιζ’, 24. 

342. Εγχειρίδιον, β’, 1˙ Διατριβαί, Γ’, κγ’.  

343. Διατριβαί, Β’, ιζ’, 18: «θέλω τι καὶ οὐ γίνεται: καὶ τί ἐστιν ἀθλιώτερον ἐμοῦ; οὐ θέλω τι 

καὶ γίνεται: καὶ τί ἐστιν ἀθλιώτερον ἐμοῦ;»˙ πβ. Tad Brennan, The Stoic Life. Emotions, 

Duties, and Fate, Oxford, Clarendon Press, 2005, σ. 107. 

344. Διατριβαί, Β’, ιζ’, 19-22. 

345. Ό.π., Α’, κα’, 2: «ἐγὼ μὲν ἀρκοῦμαι, ἅν ὀρέγωμαι καὶ ἐκκλίνω κατὰ φύσιν»˙ πβ. Tad 

Brennan, The Stoic Life. Emotions, Duties, and Fate, σ. 107. 

346. Εγχειρίδιον, β’: «τὴν ὄρεξιν δὲ παντελῶς ἐπὶ τοῦ παρόντος ἄνελε»˙ πβ. John M. Coo-

per, «Moral Theory and Moral Improvement in Epictetus», σ. 17. 
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πεξηπησηηθή»
347

 γελλνχλ ηα πάζε θαη νπζηαζηηθά ν πξψηνο ηφπνο είλαη «ὁ 

πεξὶ ηὰ πάζε»
348

 ηφπνο.  

 Ζ Αξραία ηνά ζεσξεί φηη ην πάζνο είλαη «ἡ ἄινγνο θαὶ παξὰ 

θχζηλ ςπρο θίλεζηο, ἡ ὁξκὴ πιενλάδνπζα»
349
, «ἡ ὁξκὴ ἐθθεξφκελε θαὶ 

ἀπεηζὴο ιφγῳ»
350
. ηα πάζε ζπγθαηαιέγνληαη ε ιχπε, ν θφβνο, ε 

επηζπκία θαη ε εδνλή
351
, ζηνπο νξηζκνχο ησλ νπνίσλ ηδηαίηεξε ζέζε έρεη 

ην επίζεην «ἄινγνο» θαη ην νπζηαζηηθφ «δφμα»
352
, γεγνλφο πνπ επηβεβαη-

ψλεη ηελ άπνςε φηη ηα πάζε είλαη απνηέιεζκα ιαλζαζκέλσλ θξίζεσλ θαη 

ινγηθψλ ζηξεβιψζεσλ. Ο Δπίθηεηνο, έρνληαο ππφςε ηνπ ηηο ζησηθέο 

απφςεηο γηα ηα πάζε, επηζεκαίλεη φηη πξνθαινχλ «ηαξαράο, ζνξχβνπο, 

ἀηπρίαο», «πέλζε, νἰκσγάο, θζφλνπο» θαη δεκηνπξγνχλ αλζξψπνπο 

«θζνλεξνχο» θαη «δεινηχπνπο», κε δπλάκελνπο λα αθνχζνπλ ηελ 

ινγηθή
353
. Αλαθέξεη δηάζπαξηα ζηα θείκελα ηνπ σο πάζε ηνλ θζφλν

354
, ηε 

δεινηππία
355
, ηελ εδνλή

356
, ηνλ πφλν

357
, ηε ιχπε

358
, ηνλ θφβν

359
, ηε 

ραηξεθαθία
360
, ηε θηιαξγπξία

361
, ηελ αθξαζία

362
, ηε καιζαθφηεηα

363
, ηε 

                                                 
347. Διατριβαί, Γ’, κβ’, 104˙ Ό.π., Β’, η’, 29: «ὄρεξιν ἀναπότευκτον, ἔκκλισιν ἀπερίπτωτον». 

348 . Ό.π., Γ’, β’, 3. 

349. SVF, I, 205˙ Ό.π., III, 378. Για τη θεωρία των παθών στον αρχαίο στωικισμό βλ. 

ενδεικτικά Βrad Inwood, Ethics and human action in early stoicism, Oxford, Clarendon Press, 

1985, σσ. 127 κ.ε. 

350.  SVF, III, 377. 

351. Ό.π., III, 378. 

352.  Ό.π., III, 391. 

353. Διατριβαί, Γ, β’, 3˙ Ό.π., Γ’, κδ’, 24-25: «ἀλλ’ αὐτὸς ἐγὼ μεθ’ ἡμέραν, νυκτὸς διὰ τῶν 

ἐνυπνίων ἐκπηδῶν, ταρασσόμενος, πρὸς πᾶσαν ἀπαγγελίαν τρέμων, ἐξ ἐπιστολῶν 

ἀλλοτρίων ἠρτημένην ἔχων τὴν ἐμαυτοῦ ἀπάθειαν». 

354. Εγχειρίδιον, ιθ’˙ Διατριβαί, Α’, κδ’, 13˙ Ό.π., Β’, ιβ’, 7-8. Ό.π., Β’, ιστ’, 45. Ό.π., Γ’, κβ’, 13. 

355. Εγχειρίδιον, ιθ’. 

356. Ό.π., λδ’˙ Διατριβαί, Α’, β’, 16˙ Ό.π., Α’,  κδ’, 7˙ Ό.π., Α’, κθ’, 60. 

357. Διατριβαί, Α’, β’, 16˙ Ό.π., Α’, κδ’, 7˙ Ό.π., Α’, κθ’, 60. 

358. Ό.π., Α’, θ’, 7˙ Ό.π., Α’, κγ’, 3˙ Ό.π., Β’, ιβ’, 7-8˙ Ό.π., Β’,  ιστ’, 45˙ Ό.π., Γ’, κδ’, 23˙ Ό.π., 

Δ’, α’, 84.  

359. Ό.π., Α’, κθ’, 12˙ Ό.π., Β’, ιστ’, 45˙ Ό.π., Γ’, ι’, 17˙ Ό.π., Δ’, α’, 82-85. 

360. Ό.π., Β’, ιστ’, 45.   

361. Στο ίδιο. 

362. Σο ίδιο. 

363. Στο ίδιο. 
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δεηιία
364
, ηελ αγέλεηα

365
, ην πέλζνο

366
, ηελ αλαηζρπληία

367
, ηελ αζέβεηα

368
, 

ηελ αιαδνλεία
369
, ηελ απηζηία

370
, ηε ινηδνξία

371
, ηελ νξγή

372
, ηνλ ζπκφ 

(κληλ)
373
, ηε ζπκπφλνηα (ἔιενλ)

374
. Γελ θαηεγνξηνπνηεί ηα πάζε, ηα 

νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ραξαθηεξίδνληαη θαη σο «θαθά»
375
, αιιά 

ηα ζεσξεί πξντφληα ηεο αλεπίηξεπηεο ελαζρφιεζεο κε ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» 

θαη ηα απξναίξεηα. Γελ ηα νξίδεη, αιιά αλακθίβνια ζπλδπάδνπλ ηελ 

εζθαικέλε εθηίκεζε θαη εθαξκνγή ηνπ ινγηθνχ ζηνηρείνπ επί ηνπ βνπιε-

ηηθνχ. πσο αλαθέξεη ν Α. Α. Long «ππάξρνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δχν πιεπξέο ζηελ επηθηήηεηα δηάγλσζε ηνπ πάζνπο: «ην λα ζέιεηο» 

θαζψο επίζεο θαη «ην λα κελ παίξλεηο»
376
, γεγνλφο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ 

ειπίδα πξνο θάηη θαη ην θφβν απφ θάηη.  ε απηφ ην πιαίζην ε απάζεηα 

είλαη αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ
377

. Ζ επηζπκία, 

ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνγελέζηεξνπο ησηθνχο, δελ ζεσξείηαη πάζνο, 

αιιά εθθξάδεη ηε βνχιεζε θαη ηελ απφθαζε γηα ηελ επίηεπμε θάπνηνπ 

ζθνπνχ θαη κπνξεί λα είλαη είηε ζεηηθή είηε αξλεηηθή, αλάινγα κε ηνλ αλ 

ηεξεί ηελ βαζηθή δηάθξηζε ησλ φλησλ
378

. 

                                                 
364. Διατριβαί, Β’, ζ’, 9˙ Ό.π., Β’, ιθ’, 19, ˙ Ό.π., Γ’, κδ’, 89.  

365. Ό.π., Α’, στ’, 39˙ Ό.π., Β’, ιθ’, 19˙ Ό.π., Γ, κδ’, 90. 

366. Ό.π.,  Γ’, κδ’, 90. 

367. Ό.π., Β’, θ’, 12˙  Ό.π., Γ’, κδ’, 90. 

368. Ό.π., Α’, στ’, 39. 

369. Ό.π., Β’, ιθ’, 19.  

370. Ό.π., Β’, θ’, 12. 

371. Στο ίδιο. 

372. Στο ίδιο˙ Διατριβαί, Γ’, κβ’, 13˙ Ό.π., Δ’, ε’, 18. 

373. Ό.π., Γ’, κβ’, 13˙ Ό.π., Δ’, ε’, 18. 

374. Ό.π., Γ’, κβ’, 13. 

375.  Ό.π., Β’, κθ’, 19. 

376. A. A. Long, From Epicurus to Epictetus, σ. 387˙ Tad Brennan, The Stoic Life. Emotions, Du-

ties, and Fate, σ. 107. 

377. Βλ. W. Windelband – H. Heimsoeth, Εγχειρίδιον Iστορίας της Φιλοσοφίας, Α’ Τόμος. Η 

φιλοσοφία των Αρχαίων Ελλήνων, η Φιλοσοφία των Ελληνιστικών και ρωμαϊκών Χρόνων, 

μτφ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 31991, σ. 193: «Έτσι όλοι (οι φιλόσοφοι) 

προσπαθούσαν να περιγράψουν το ιδεώδες του σοφού, δηλαδὴ του ανθρώπου που η 

γνώση του τον κάνει ενάρετο και συνάμα ευτυχισμένο». 

378. Εξαίρεση αποτελεί το απόσπασμα των Διατριβών, Β’, ιστ’ 45: «ἐντεῦθεν ἐκ τῆς 

διανοίας ἔκβαλε ἀντὶ Προκρούστου καὶ Σκίρωνος λύπην, φόβον, ἐπιθυμίαν, φθόνον, 
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ΙΙΙ. Δλλνηνινγηθέο νξίδνπζεο ησλ καθηκόντων 

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζην ζεκείν απηφ είλαη ηη ελλνεί ν 

Δπίθηεηνο κε ηνλ φξν απάζεηα
379

 θη αλ ηαπηίδεηαη κε ηελ ζεκαζία πνπ 

ηνπ είρε πξνζδψζεη ν αξραίνο ζησηθηζκφο. Ο δεχηεξνο ηφπνο απαληάεη ζε 

απηφ αθξηβψο ην εξψηεκα. Αλαθέξεηαη ζην θαζήθνλ ηνπ αλζξψπνπ, ζηηο 

«νξκέο θαη αθνξκέο»
380

 θαη γεληθφηεξα ζηνλ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο θαη 

ζηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην πιαίζην κηαο θνηλφηεηαο
381
. Οη 

αξραίνη ησηθνί νξίδνπλ ηελ νξκή σο «ςπρο θίλεζηλ»
382

 θαη ν Κιήκεο 

δηεπθξηλίδεη φηη «ὁξκὴ κὲλ νὖλ θνξὰ δηαλνίαο ἐπί ηη ἤ ἀπφ ηνπ»
383
. Δδψ 

εκπεξηέρεηαη θαη ε αθνξκή, ε νπνία είλαη ην αληίζεην ηεο νξκήο θαη 

πξφθεηηαη γηα ηελ «θνξάλ ηηλα <δηαλνίαο ἀπφ ηηλνο ηλ ἐλ ηῶ  

πξάηηεηλ>»
384

.  

 χκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην ε νξκή ζπγθαηαιέγεηαη ζηα «ἐθ' 

ἡκῖλ»
385

, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη «κεζ’ ὑπεμαηξέζεσο θαὶ ἀλεηκέ-

λσο»
386
, θη απηή ε βνπιεηηθή ζηάζε πνπ ζπληζηά γλψξηζκα ηνπ αλζξψ-

πνπ πνπ επηζπκεί ηελ πξνθνπή, νθείιεη λα είλαη εχζηνρε
387

. Ζ νξκή είλαη 

ε άζθεζε ηεο πξάμεο θαη ζρεηίδεηαη κε φζα πξάηηεη ή απνθεχγεη θάπνηνο 

ηελ ψξα πνπ απνθαζίδεη λα δξάζεη. πσο ζπκβαίλεη θαη κε ην νξεθηηθφ 

                                                                                                                                            
ἐπιχαιρεκακίαν, φιλαργυρίαν, μαλακίαν, ἀκρασίαν», όπου η επιθυμία συγκαταλέγεται 

στα πάθη. 

379. Για τον τρόπο που προσλαμβάνει ο Επίκτητος τη στωική διδασκαλία για τα πάθη βλ. 

A. A. Long, From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman Philosophy, Oxford, 

Clarendon Press, 2006, σσ. 377-394 *: «Epictetus on understanding and managing emotions»+˙ 

πβ. Edgar M. Krentz, «Πάθη and Ἀπάθεια in Early Roman Empire Stoics», στο: J. T. 

Fitzgerald (ed.), Passions and Moral Progress in GrecoRoman Thought, New York, Routledge, 

2007, σσ. 122-135. 

380. Διατριβαί, Γ’, β’, 2˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 114. 

381. Ό.π., Γ’, β’, 4: «δεύτερός ἐστιν ὁ περὶ τὸ καθῆκον: οὐ δεῖ γάρ με εἶναι ἀπαθῆ ὡς 

ἀνδριάντα, ἀλλὰ τὰς σχέσεις τηροῦντα τὰς φυσικὰς καὶ ἐπιθέτους ὡς εὐσεβῆ, ὡς υἱόν, ὡς 

ἀδελφόν, ὡς πατέρα, ὡς πολίτην».  

382. SVF, II, 458. 

383. Ό.π., III, 377. 

384. Ό.π., III, 169. 

385. Εγχειρίδιον, α’, 1’. 

386. Ό.π., β’, 2˙ Ό.π., μη’. 

387. Διατριβαί, Α’, ιθ’, 2: «ὁρμὴν ἀναμάρτητον»˙ Ό.π., Γ’, κβ’, 104: «μή που ὁρμὴ εἰκαία». 
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πεδίν, ηίζεηαη αλαπφθεπθηα ν πξνβιεκαηηζκφο «ηίο ὁξκὴλ ληθζαη 

δχλαηαη ἢ ἄιιε ὁξκή»
388
, γηα λα ιπζεί κε ηελ δηαπίζησζε φηη κηα νξκή 

κπνξεί λα θαηαζηαιεί ή λα ππεξληθεζεί κφλν απφ κηα άιιε νξκή κε 

δηαθνξεηηθή έληαζε θαη ηζρχ. Δπίζεο, ηφζν ε νξκή φζν θαη ε αθνξκή 

πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ θχζε
389

 θαη λα βξίζθνληαη ζε ζχκπλνηα κε 

ην εθάζηνηε θαζήθνλ
390
. ηνλ ππξήλα απηνχ ηνπ ηφπνπ εληνπίδεηαη ε 

εππείζεηα ζηε ινγηθή θαη ην εχζηνρνλ ηεο ελέξγεηαο
391
. Ο άλζξσπνο 

θαιείηαη λα απνθεχγεη άθαηξεο θαη άθπξεο θηλήζεηο, θαζψο θαη άινγεο 

ηάζεηο πξνο πξάμεηο θαη πξάγκαηα. Ζ γλψζε, ε εμέηαζε θαη ε άζθεζε 

ηνπ είδνπο ηεο νξκήο είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην απαξαίηεην 

ζηνηρείν γηα λα αζρνιεζεί ν άλζξσπνο εηιηθξηλψο θαη βησκαηηθψο κε ηελ 

θηινζνθία, γη’ απηφ ζεκεηψλεη παξαζηαηηθά: «δεο ηελ επηινγή ζνπ, θαη 

πξφζεμε λα κελ είλαη επηινγή θαθνζηφκαρνπ ή γπλαίθαο εγθχνπ κε 

αζπλήζηζηε φξεμε»
392
. Αμίδεη λα ζεκεησζεί γηα ηελ αθνξκή φηη φζεο θν-

ξέο ν Δπίθηεηνο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν κεκνλσκέλα, ρσξίο δειαδή λα 

ζπγθξνηείηαη ην δεχγνο νξκή-αθνξκή, ηεο δίλεη ηε ζεκαζία ηεο αηηίαο, 

ηνπ θηλήηξνπ, ηνπ ιφγνπ πνπ γίλεηαη ή δελ γίλεηαη θάηη
393

.  

Σν θαζήθνλ
394

 απνηειεί κηα απφ ηηο έλλνηεο γηα ηηο νπνίεο ν 

Δπίθηεηνο ζα κλεκνλεπζεί πεξηζζφηεξν απφ κεηαγελέζηεξνπο θηινζφ-

                                                 
388. Ό.π., Α’, ιζ’, 24. 

389. Ό.π., Α’, ιθ’, 25: «ὑπὲρ τοῦ ὁρμῆσαι κατὰ φύσιν»˙ Ό.π., Α’, κα’, 2: «ὁρμῇ καὶ ἀφορμῇ 

χρῶμαι ὡς πέφυκα»˙ Ό.π., Δ’, δ’, 28: «καὶ τίς σε κωλύει ὀρέξει καὶ ἐκκλίσει χρῆσθαι κατὰ 

φύσιν, ὁρμῇ καὶ ἀφορμῇ;». 

390. Ό.π., Β’, η’, 29: «ὁρμὴν καθήκουσαν». 

391. Ό.π., Γ’, ιβ’, 13-14: «δεύτερος τ*ρ+όπος ὁ περὶ τὴν ὁρμὴν καὶ ἀφορμήν: ἵν' εὐπειθὴς τ 

λόγῳ, ἵνα μὴ παρὰ καιρόν, μὴ παρὰ τόπον, μὴ παρὰ ἄλλην τινὰ τοιαύτην *ἀ+συμμε-

τρίαν». 

392. Ό.π., Δ’, η’, 35: «ἰδοῦ σου τὴν ὁρμήν, μὴ κακοστομάχου ἥ κισσώσης γυναικός ἐστιν». 

393. Βλ. ενδεικτικά: Ό.π., Α’, ζ’, 20˙ Ό.π., Α’, η’, 6˙ Ό.π., Α’, θ’, 20˙ Ό.π., Α’, κζ’, 8˙ Ό.π., Γ’, ε’, 

8˙ Ό.π., Γ’, στ’, 8˙ Ό.π., Γ’, ια’, 13˙ Ό.π., Γ’, κστ’, 1˙ Ό.π., Δ’, α’, 51˙ Ό.π., Δ’, ζ’, 7˙ Ό.π., Δ’, ι’, 

14.  

394. Για την έννοια του καθήκοντος στον Επίκτητο βλ. ενδεικτικά Adolf Friedrich 

Bonhöffer, Die Ethik des Stoikers Epictet, Stuttgart, Ferdinand Enke, 1894, σσ. 193-232 [H σημα-

ντική αυτή μελέτη έχει μεταφραστεί και στα αγγλικά, βλ. Adolf Friedrich Bonhöffer, The 

Ethics of the Stoic Epictetus, trans. William O. Stephens, New York, Peter Lang, 1996]. 
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θνπο φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα. Ζ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαη ζηνπο πξνγελέζηεξνπο ησηθνχο νξίδεηαη σο «ηὸ 

ἀθφινπζνλ ἐλ δσῆ, ὃ πξαρζὲλ εὔινγνλ ἀπνινγίαλ ἔρεη»
395

 θαη σο 

θαζήθνληα ζεσξνχληαη «ὅζα ιφγνο αἱξεῖ πνηεῖλ, ὡο ἔρεη γνλεῖο ηηκλ, 

ἀδεξθνχο, παηξίδα, ζπκπεξηθέξεζζαη θίινηο»
396
. Σν θαζήθνλ είλαη αξρή 

ηεο αξεηήο, ηεο θχζεο θαη ηνπ θαηά θχζηλ
397
. πλεπήο κε ηε ζησηθή 

παξαθαηαζήθε γηα ηελ έλλνηα ηνπ θαζήθνληνο πεξηιακβάλεη ηηο ζρέζεηο, 

θπζηθέο θαη επηγελφκελεο, κε ηνπο άιινπο θαη κε ην ζεφ, ηνπο ζπγγελείο 

θαη ηελ πφιε. Σν θαζήθνλ εδψ, σζηφζν, ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηελ έλλνηα 

ηνπ θαηνξζψκαηνο. πσο παξαδίδεη ν ηνβαίνο, ε Αξραία ηνά φξηδε ηα 

θαηνξζψκαηα ζε αληηδηαζηνιή κε ηα ακαξηήκαηα σο «ελεξγήκαηα» ηνπ 

«θξνλεῖλ, ζσθξνλεῖλ, δηθαηνπξαγεῖλ, ραίξεηλ, εὐεξγεηεῖλ, εὐθξαίλεζζαη, 

θξνλίκσο πεξηπαηεῖλ» θαη γεληθφηεξα «παλζ’ ὅζα θαηὰ ηὸλ ὀξζὸλ ιφγνλ 

πξάηηεηαη»
398
. Απνηειεί δειαδή ην θαζήθνλ δηαπίζησζε θαη ζπλάκα 

πιήξσζε κηαο ελάξεηεο πξάμεο ζε θάζε έθθαλζε ηνπ βίνπ.  

ηνλ νξηζκφ ηνπ δεχηεξνπ ηφπνπ, σζηφζν, ν Δπίθηεηνο ζέηεη κηα 

θξάζε-θιεηδί ζην κέζν ηνπ πξνζηαθηηθνχ ηνπ ιφγνπ: «νὐ δεῖ γάξ κε 

εἶλαη ἀπαζ ὡο ἀλδξηάληα»
399
, αλαηξψληαο νπζηαζηηθά ηηο θαηεγνξίεο 

πεξί ζθιεξφηεηαο θαη απάζεηαο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ ε νπνία εγγίδεη ην 

ζεκείν ηεο απφιπηεο αλαηζζεζίαο. Έρνληαο βηψζεη ηηο πξαθηηθέο ηεο 

δνπιείαο θαη ηεο απηαξρηθήο πνιηηηθήο δηαθπβέξλεζεο θπξηνιεθηηθά ζην 

«πεηζί» ηνπ, αιιά θαη αληηιακβαλφκελνο ηηο ιεπηέο ηζνξξνπίεο ηεο 

θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο ζε κηα πφιε φπσο ε Νηθφπνιε, ζπλεηδεηνπνηεί 

φηη ν άλζξσπνο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνκνλσζεί, λα κελ επεξεάδεηαη 

απφ ην πεξηβάιινλ θαη λα απνθηελσζεί. Απηφ πνπ πξνβάιιεη σο θηινζν-

                                                 
395. SVF, III, 494. 

396. Ό.π., III, 495. 

397. Ό.π., III, 491. 

398. Ό.π., ΙΙΙ, 501˙ πβ. Martha Nussbaum, Η θεραπεία της επιθυμίας, σ. 430. 

399. Διατριβαί,  Γ’, β’, 4. 
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θηθφ αίηεκα είλαη φηαλ ζπκβαίλνπλ δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο θαη φηαλ 

πξνθχπηνπλ αληημνφηεηεο λα κελ δηαζαιεχεηαη ε ςπρηθή ηνπ ηζνξξνπία 

θαη λα κελ νδεγείηαη ζε ινγηθά αηνπήκαηα. πσο ζηνλ Γαιελφ ζπλα-

ληνχκε ην αμίσκα «ὡο κεηξίσο ἐλεγθεῖλ»
400

, νκνίσο θαη ζηνλ ησηθφ 

Φηιφζνθν ε ιεγφκελε απάζεηα έρεη αθξηβψο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεηξηνπάζεηαο κε γλψκνλα ηελ εμαζθάιηζε ηεο αηνκηθήο γαιήλεο. 

Ο Δπίθηεηνο ππνζηεξίδεη φηη «θχζεη θνηλσληθνὶ γεγφλακελ»
401

 θαη 

δελ εμεηάδεη ηελ πνηφηεηα ηεο ζρέζεο κε ηνλ άιιν, δειαδή αλ είλαη θαιή 

ή θαθή, νχηε αλ ε ζπκπεξηθνξά ζπλάδεη κε έλα θαιφ ή θαθφ παηέξα, 

αδεξθφ, ζχδπγν, θίιν, ζπγγελή ή γείηνλα. Θεσξεί φηη ε θπζηθή ζρέζε 

πθίζηαηαη, δελ αιιάδεη θαη δελ αμηνινγείηαη, θαζψο «θπζηθή ἐζηηλ ἡκῖλ 

θνηλσλία πξὸο ἀιιήινπο»
402
, θη επνκέλσο ην θαζήθνλ έγθεηηαη ζηε 

θξνληίδα ηνπ παηέξα, ζηε δίθαηε ζηάζε απέλαληη ζηνλ αδεξθφ, ηνλ 

γείηνλα, ηνλ πνιίηε, ηνλ ζηξαηεγφ
403
. Απηφ πνπ νθείιεη ν άλζξσπνο είλαη 

«θαηὰ θχζηλ ἡ […] πξναίξεζηο»
404
, ψζηε λα ιεηηνπξγεί νδεγεηηθά θαη λα 

θαλεξψλεη ηελ νξζή ζηάζε πξνο έηεξνλ. Αλαθνξηθά κε ην θαζήθνλ ηνπ 

αλζξψπνπ απέλαληη ζην ζείν απηφ ζπλίζηαηαη ζηελ απνδνρή ηεο χπαξμεο 

ησλ ζεψλ θαη ηεο ζείαο δηνίθεζεο ηνπ θφζκνπ, γη’ απηφ φ,ηη ζπκβαίλεη 

πξέπεη «ἀθνινπζεῖλ ἑθφληα»
405
. Καζήθνλ είλαη, επίζεο, θαη ε ελαζρφ-

ιεζε κε ηνπο ζπιινγηζκνχο θαη ηε ινγηθή επηρεηξεκαηνινγία
406

 φρη γηα 

ιφγνπο θαζαξήο ζεσξίαο, αιιά γηα ηελ απνζαθήληζε ζε πξαθηηθφ 

                                                 
400. Γαληνός, Για την αποφυγή της λύπης. Η πραγματεία Περί ἀλυπίας, μτφ. - σχόλια 

Παρασκευή Κοτζιά, εισαγ. Σοφία Ξενοφώντος, επίμετρ. Ιωάννης Πολέμης, Θεσσαλονίκη, 

Θύραθεν, 2016, σ. 80, §28˙ πβ. Π. Κοτζιά – Π. Σωτηρούδης (σχόλια), Περί ἀλυπίας, σσ. 137-

138, §321. Ιδίως σ. 138: «Η ένσταση του Γαληνού στη στωική ἀπάθειαν υποδηλώνει αφενός 

ότι ο ίδιος την ερμηνεύει όχι ως απαλλαγή από βίαια και καταστροφικά συναισθήματα, 

αλλά -μαζί με πολλούς άλλους αρχαίους στοχαστές- ως πλήρη έλλειψη συναισθημάτων˙ 

αφετέρου υποδηλώνει ότι επιλέγει ως στάση την μετριοπάθειαν». 

401. Ό.π., Β’, κ’, 13˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 92. 

402. Διατριβαί,  Β’, κ’, 8˙ πβ. William O. Stephens, Stoic Ethics, σ. 92. 

403. Εγχειρίδιον, λ’.  

404. Στο ίδιο. 

405. Εγχειρίδιον, λα’. 

406. Διατριβαί, Α, ζ’, 1. 
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επίπεδν ηνπ αιεζνχο θαη ηνπο ςεπδνχο, ηεο δηάθξηζεο ηεο ζνθηζηείαο θαη 

ηεο εθαξκνγήο ηεο ζεσξεηηθήο ζθεπήο ζηελ πξάμε
407

. Καζήθνλ ηνπ, 

ηέινο, απνηειεί θαη ε δηαηήξεζε αηαιάληεπηεο ζηάζεο πξνο αξεηέο, φπσο 

ν απηνζεβαζκφο θαη ε εγθξάηεηα, αιιά θαη ε αλαδήηεζε ησλ αγαζψλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ηελ εχξνηα βίνπ
408

.   

 ηε δέθαηε δηαηξηβή ηνπ Β΄ βηβιίνπ ησλ Γηαηξηβώλ αθηεξψλεηαη 

κηα εθηελήο αλάιπζε γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ αλζξψ-

πνπ
409

. Πξψηηζηα θαιείηαη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη είλαη άλζξσπνο, άξα 

μερσξίδεη απφ ηα δψα ιφγσ ηεο πξναίξεζεο θαη ηεο ινγηθήο ηθαλφηεηαο. 

ηε ζπλέρεηα φηη είλαη πνιίηεο ηνπ θφζκνπ πνπ θπβεξλάηαη απφ ηνπο 

ζενχο θαη δελ κπνξεί λα ελεξγεί ρσξίο λα ιακβάλεη ππφςε φηη είλαη κέξνο 

ελφο ζπλφινπ. Παξάιιεια, νθείιεη λα αλαγλσξίδεη ηε ζέζε πνπ έρεη ζην 

δηππνθεηκεληθφ πεδίν θάζε ζρέζεο, ηνλ ξφιν πνπ ηνπ έρεη δνζεί απφ ην 

ζεφ θαη ηε ζηάζε πνπ ρξεηάδεηαη λα θξαηά φπσο γηα παξάδεηγκα λα 

ζέβεηαη ηνλ παηέξα ηνπ, λα κελ ζπγθξνχεηαη κε ηνλ αδεξθφ ηνπ, λα 

ζπκπεξηθέξεηαη ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη λα ηηκά ην αμίσκα θαη ην 

επάγγεικά ηνπ. Ο Δπίθηεηνο ηνλίδεη γηα κηα αθφκε θνξά φηη ην 

ζπνπδαηφηεξν φισλ είλαη ε θαηά θχζηλ ιεηηνπξγία ηεο πξναίξεζεο θαη 

κάιηζηα ζην πεδίν ηεο πξάμεο θη φρη κφλν ηεο ζεσξίαο, ζεκεηψλνληαο 

ζρεηηθά φηη «ηὴλ πξναίξεζηλ δὲ π[ξ]φηεξνλ αἰδήκνλα θαὶ πηζηὴλ ἕμνκελ ἢ 

ἀλαίζρπληνλ θαὶ ἄπηζηνλ, νὐδ’ ἐγγὺο δηαθεξφκεζα πιὴλ κφλνλ ἐλ ηῆ 

ζρνιῆ κέρξη ηλ ινγαξίσλ»
410
. Σν πιαίζην απηφ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν 

δσήο θαη δξάζεο ηνπ αλζξψπνπ ηφζν κε αλαθνξά ηνλ εαπηφ ηνπ φζν θαη 

                                                 
407. Εγχειρίδιον, νβ’. 

408. Διατριβαί, Δ’, α’, 134: « ποία γὰρ σκέψις, εἰ καθήκει μοὶ δυναμένῳ τὰ μέγιστα ἀγαθὰ 

ἐμαυτ περιποιῆσαι». 

409. Διατριβαί, Β’, ι’, 11-12: «ἀεὶ γὰρ ἕκαστον τῶν τοιούτων ὀνομάτων εἰς ἐπιλογισμὸν 

ἐρχόμενον ὑπογράφει τὰ οἰκεῖα ἔργα»˙ πβ. Julia Annas, «Epictetus on Moral Perspectives», 

στο: T. Scaltsas - A. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University Press, 2007, σσ. 

140-152. Σχετικά με τη σχέση ρόλων-καθηκόντων στον Επίκτητο και την πρακτική 

καθημερινή διάσταση αυτού του διπόλου που ενίοτε οδηγεί σε συγκρούσεις βλ. Brian E. 

Johnson, The Role Ethics of Epictetus. Stoicism in ordinary life, Lexington Books, 2014.  

410. Διατριβαί, Β’, ι’, 29-30. 
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κε γλψκνλα ην πεξηβάιινλ πιηθφ, άπιν θαη ζρεζηαθφ, γηαηί φπσο εχζηνρα 

έρεη επηζεκαλζεί «φηαλ αξρίδεηο λα ζθέθηεζαη σο ησηθφο […] ήδε έρεηο 

κηα δσή»
411
. Έηζη, ν Δπίθηεηνο ζέηεη ηνπο φξνπο βάζεη ησλ νπνίσλ ν 

άλζξσπνο κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ αμηνπξέπεηα θαη 

επζηάζεηα, αιιά ηαπηφρξνλα ζθηαγξαθεί ηε θηινζνθηθή νδφ πνπ νθείιεη 

λα αθνινπζήζεη θάπνηνο ζηηο ζρέζεηο ηνπ πξνο έηεξνλ θαη πξνο ηελ 

πνιηηεία
412
. Ο θηιφζνθνο ηοε Νηθφπνιεο νλφκαζε απηφ ηνλ ζεσξεηηθφ 

θακβά θαζήθνλ, ζπκίδνληαο ηελ έιινγε, θπζηθή θαη πξαθηηθή θαηαγσγή 

ηεο ιέμεο.  

 

IV. Η ζπγθαηάζεζε ζηηο θαληαζίεο 

 Ο ηξίηνο ηφπνο ζηνρεχεη ζην λα πξνθπιάμεη ηνλ άλζξσπν απφ 

εμαπαηήζεηο θαη αζηφραζηεο επηινγέο, είλαη «ὁ πεξὶ ηὰο ζπγθαηαζέ-

ζεηο»
413

 ηφπνο. πλδέεηαη κε ηελ αξεηή ηεο πξνθνπήο θαη δελ επηηξέπεη 

ζε θακία «θαληαζία» λα επεξεάζεη ηελ θξίζε «κεδ’ ἐλ ὕπλνηο […] κεδ’ 

ἐλ νἰλψζεη κεδὲ κειαγρνιληνο»
414
. Ζ ρξήζε ησλ θαληαζηψλ θαη ε 

απνθπγή ηεο εμαπάηεζεο ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξναί-

ξεζεο θαη φπσο ραξαθηεξηζηηθά δηδάζθεη ν Δπίθηεηνο «ὅπνπ δὲ πξναί-

ξεζηο θαὶ ρξζηο ηλ θαληαζηλ»
415

. 

 Οη αξραίνη ησηθνί κε ηνλ φξν «θαληαζία» φξηδαλ ηελ «ηχπσζηλ ἐλ 

ςπρῆ»
416

 ε νπνία πξνεγείηαη ηεο ζπγθαηαζέζεσο, ηεο θαηαιήςεσο θαη 

                                                 
411.  Julia Annas, «Epictetus on Moral Perspectives», σ. 145. 

412. Βλ. Brad Inwood, «L’ oikeiôsis sociale chez Epictète», Polyhistor, 72 (1996), σσ. 241-264.  

413. Διατριβαί, Γ’, β’, 2˙ πβ. ενδεικτικά A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, 

σσ. 116-118˙ John M. Cooper, «Moral Theory and Moral Improvement in Epictetus», στο: T. 

Scaltsas - A. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University Press, 2007, σ. 18. Για 

το ρόλο της συγκατάθεσης στο επικτήτειο έργο βλ. Rodrigo Sebasti{n Braicovich, «Critical 

Assent, Intellectualism, and Repetition in Epictetus», Apeiron, 45/4 (2012), σσ. 314-337.  

414. Διατριβαί, Γ’, β’, 5. 

415. Ό.π., Γ’, κβ’, 102˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, Οι στωικοί για την ψυχή, σ. 127. 

416. SVF, II, 53. 
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ηεο λνήζεσο
417
. Ο Υξχζηππνο αζρνιήζεθε ηδηαίηεξα κε ην δήηεκα ηεο 

θαληαζίαο θαη ηε ζρέζε ηεο κε ηελ εηκαξκέλε, θαζψο θαη κε ηε δπλαηφ-

ηεηα ζπγθαηάζεζεο ηνπ αλζξψπνπ ζην πιήζνο ησλ εληππψζεσλ πνπ 

εκθαλίδνληαη ζηνλ νξίδνληά ηνπ
418
. Οη θαληαζίεο δηαθξίλνληαλ ζε 

θαηαιεπηηθέο θαη αθαηάιεπηεο, αλάινγα κε ην αλ έρνπλ ηελ ζπγθαηά-

ζεζή ηνπ αλζξψπνπ σο πξνο ηελ αηηία χπαξμήο ηνπο
419
. Ζ δε «ζπγθαηά-

ζεζηο» είλαη «πζα […] δφμα θαὶ θξίζηο θαὶ ὑπφιεςηο θαὶ κάζεζηο»
420

. 

εκεηψλεηαη, επίζεο, φηη κε ηνλ φξν «πξνιήςεηο» νλφκαδαλ ηηο έλλνηεο 

πνπ δεκηνπξγνχληαλ «θπζηθο θαὶ ἀλεπηηερλήησο»
421

. 

 Ο Δπίθηεηνο αθηεξψλεη εθηελή απνζπάζκαηα ησλ αλαιχζεσλ ηνπ 

ζηελ έλλνηα ηεο θαληαζίαο, θαζψο «ηὸ θξάηηζηνλ ἁπάλησλ θαὶ θπξηεῦνλ 

νἱ ζενὶ κφλνλ ἐθ’ ἡκῖλ ἐπνίεζαλ, ηὴλ ρξζηλ ηὴλ ὀξζὴλ ηαῖο θαληα-

ζίαηο»
422
. Γηαθξίλεη ηέζζεξηο ηξφπνπο δεκηνπξγίαο ησλ εμσηεξηθψλ 

εληππψζεσλ: α) θάηη πνπ ππάξρεη θαη θαίλεηαη φπσο είλαη, β) θάηη πνπ 

δελ ππάξρεη θη νχηε θαίλεηαη πσο ππάξρεη, γ) θάηη πνπ ππάξρεη, αιιά δελ 

θαίλεηαη θαη δ) θάηη πνπ δελ ππάξρεη, αιιά θαίλεηαη πσο ππάξρεη
423
. Οη 

θαληαζίεο απηέο είλαη απφξξνηα ηεο ζπλήζεηαο θαη ηεο ζνθηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πξαγκάησλ, ηεο ζχγρπζεο σο πξνο ην θαιφ θαη ην 

θαθφ, ησλ ζπλεζηζκέλσλ εθθξαζηηθψλ απνζηξνθψλ θαη ελ γέλεη ησλ 

ιαλζαζκέλσλ θξίζεσλ πεξί ηα πξάγκαηα.  

                                                 
417. Ό.π., II, 52. 

418. Για τις απόψεις του Χρυσίππου για τα αίτια, την ειμαρμένη και τη συγκατάθεση βλ. 

Susanne Bobzien, Determination and Freedom in Stoic Philosophy, σσ. 301-329. 

419. SVF, II, 52 και II, 67. 

420. Ό.π, II, 992. 

421. Ό.π, II, 83˙ πβ. F. H. Sandbach, «Ennoia and Prolēpsis in the Stoic Theory of Know-

ledge», στο: A. A. Long, Problems in Stoicism, University of London, The Athlone Press, 1971, 

σσ. 22-37. 

422. Διατριβαί, Α’, α’, 7.  

423. Ό.π., Α’, κζ’, 1-2: «Τετραχῶς αἱ φαντασίαι γίνονται ἡμῖν: ἥ γὰρ ἔστι τινὰ καὶ οὕτως 

φαίνεται ἥ οὐκ ὄντα οὐδὲ φαίνεται ὅτι ἔστιν ἥ ἔστι καὶ οὐ φαίνεται ἥ οὐκ ἔστι καὶ 

φαίνεται»˙ πβ. Aldo Dinucci, «Phantasia, Phainomenon and Dogma in Epictetus», Athens 

Journal of Humanities and Arts, 4/2 (2017), σσ. 101-121 και ιδίως σσ. 102-113. 
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 Ζ νξζή ζηάζε απέλαληη ζηηο εληππψζεηο απαηηεί άζθεζε ηνπ 

νξζνχ ιφγνπ, ζπλερή αγψλα θαη κφρζν πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαζπξζεί 

θάπνηνο απφ ηηο θαληαζίεο. Ο Δπίθηεηνο παξνκνηάδεη ηηο ζηξεβισηηθέο 

θαηαζηάζεηο  κε θαθνθαηξία θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεη θάπνηνο 

γηα λα ηηο αληηκεησπίζεη κε εθείλε ηνπ αζιεηή. Λέγεη ραξαθηεξηζηηθά φηη 

«νὗηφο ἐζηηλ ὁ ηαῖο ἀιεζείαηο ἀζθεηὴο ὁ πξὸο ηὰο ηνηαχηαο θαληαζίαο 

γπκλάδσλ ἑαπηφλ»
424

 θαη ζπλερίδεη δηεξσηψκελνο «πνῖνο γὰξ κείδσλ 

ρεηκὼλ ἢ ὁ ἐθ θαληαζηλ ἰζρπξλ θαὶ ἐθθξνπζηηθλ ηνῦ ιφγνπ; αὐηὸο 

γὰξ ὁ ρεηκὼλ ηί ἄιιν ἐζηὶλ ἢ θαληαζία;»
425
. Δπίζεο, παξαιιειίδεηαη ε 

εζθαικέλε δηαδηθαζία πξφζιεςεο ησλ παξαζηάζεσλ κε ηα ζρήκαηα πνπ 

παίξλεη ε αρηίδα ηνπ ήιηνπ φηαλ πξνζπίπηεη ζην λεξφ ηεο ιεθάλεο
426

.  

ηαλ γηα παξάδεηγκα ν άλζξσπνο δέρεηαη ζπλερψο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ 

ζάλαην πξνζψπσλ, γηα θαηαδίθεο θαη θαηαζηξνθέο, ζε απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο αλ ζέιεη λα αζθεζεί νθείιεη λα πεη «ἀπξναίξεηνλ, νὐ θα-

θφλ»
427
. Πξνθεηκέλνπ, επίζεο, λα απνθεπρζνχλ νη δπζάξεζηεο θαηαζηά-

ζεηο πνπ εγθπκνλεί κηα αλεμέηαζηε εληχπσζε πξέπεη λα έρεη πξν ησλ 

ρεηξψλ ηνλ εμήο θαλφλα: πξψηνλ, λα ζθεθηεί φηη «θαληαζία εἶ θαὶ νὐ 

πάλησο ηὸ θαηλφκελνλ»
428
, δεχηεξνλ, λα δηαθξίλεη ηηο εληππψζεηο θαη λα 

απνθαλζεί αλ ζρεηίδνληαη κε ηα «ἐθ’ ἡκῖλ» ή ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» θαη 

ηξίηνλ, αλ δηαπηζηψζεη φηη δελ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηθή ηνπ θχζε λα είλαη 

έηνηκνο λα πεη «νὐδὲλ πξὸο ἐκέ»
429
. Ζ εμέηαζε ελ πξνθεηκέλσ ηνπ είδνπο 

ηεο θαληαζίαο θαη ηνπ ξφινπ πνπ επηηειεί κε βάζε ηε ινγηθή θαζίζηαηαη 

απαξαίηεηε ελέξγεηα, γη’ απηφ ζην θέιεπζκά ηνπ ιέγεη: «θαληαζία: ἄθεο 

ἴδσ ηίο εἶ θαὶ πεξὶ ηίλνο, ἄθεο ζε δνθηκάζσ»
430

. 

                                                 
424. Διατριβαί, Β’, ιη’, 27. 

425. Ό.π., Β’, ιη’, 29. 

426. Ό.π., Γ’, γ’, 20-22˙ πβ. Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο Επίκτητος και η στωική σοφία, σ. 200. 

427. Διατριβαί, Γ’, η’, 2. 

428. Εγχειρίδιον, α’. 

429. Στο ίδιο. 

430. Διατριβαί, Β’, ιη’, 24. 
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 Ο βαζηθφο απηφο θαλφλαο πνπ επηθαιείηαη ζε αξθεηά ζεκεία ν 

Δπίθηεηνο πξνυπνζέηεη «ηὰο πξνιήςεηο ἐλαξγεῖο ἐζκεγκέλαο θαὶ 

πξνρείξνπο ἔρεηλ»
431
. Πξφθεηηαη γηα ηηο βαζηθέο αληηιήςεηο νη νπνίεο ζε 

ζεσξεηηθφ επίπεδν είλαη θνηλέο ζηνπο αλζξψπνπο˙ «πξνιήςεηο θνηλαὶ 

πζηλ ἀλζξψπνηο εἰζίλ˙ θαὶ πξφιεςηο πξνιήςεη νὐ κάρεηαη»
432
. Πνηνο δελ 

επηζπκεί ην  θαιφ, ην ζπκθέξνλ, ην δίθαην, ην σξαίν; Χζηφζν, ζχκθσλα 

κε ηνλ ησηθφ Φηιφζνθν, νη αληηινγίεο θαη ηα πξνβιήκαηα αξρίδνπλ 

φηαλ «ἐθαξκφδεηλ πεηξψκεζα ηὰο πξνιήςεηο ηαῖο ἐπὶ κέξνπο νὐζίαηο»
433

. 

Ο Δπίθηεηνο ζεσξεί φηη «ε εζηθφηεηα είλαη έκθπηα δνζκέλε ζηνλ 

άλζξσπν»
434
, γηα παξάδεηγκα νη έλλνηεο ηνπ «ἀγαζνῦ δὲ θαὶ θαθνῦ θαὶ 

θαινῦ θαὶ αἰζρξνῦ θαὶ πξέπνληνο θαὶ ἀπξεπνῦο θαὶ εὐδαηκνλίαο θαὶ 

πξνζήθνληνο θαὶ ἐπηβάιινληνο θαὶ ὅηη δεῖ πνηζαη θαὶ ὅηη νὐ δεῖ 

πνηζαη»
435
. Ζ ιχζε ζηελ αληηλνκία ηεο εθαξκνγήο ηεο εζηθφηεηαο είλαη 

ε θηινζνθηθή εθπαίδεπζε ε νπνία δηδάζθεη ηελ εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ 

γλσκψλ ζχκθσλα κε ηε θχζε θαη ηε δηάθξηζε φζσλ είλαη ζηελ εμνπζία 

καο έλαληη φζσλ δελ είλαη, ψζηε ν άλζξσπνο λα απνθαζίδεη νξζά
436
. ε 

πεξίπησζε κε εθαξκνγήο ή εζθαικέλεο ρξήζεο απηψλ ησλ θαλφλσλ 

νδεγείηαη κπξνζηά ζε εκπφδηα, αδηέμνδα θαη ζε δπζηπρία, γη’ απηφ 

ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη εγξήγνξζε θαη λα αλαγλσξίζεη ην ζθάικα ηνπ. 

Δπνκέλσο, θιεηδί γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ εληππψζεσλ ζηε θηινζνθηθή 

ζθέςε ηνπ Δπίθηεηνπ είλαη ε ζσζηή εθαξκνγή ησλ πξνιήςεσλ ζηηο 

                                                 
431. Ό.π., Α’, κζ’, 6. 

432. Ό.π., Α’, κβ’, 1˙ πβ. F. H. Sandbach, «Ennoia and Prolēpsis in the Stoic Theory of 

Knowledge», σσ. 23-25˙ Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης 

καρτερίας», σσ. 232˙ Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Στωικοί: Η επιστήμη της ρητορικής, 

σσ. 58 και 60. 

433. Διατριβαί, Β’, ια’, 4. 

434. Κωνσταντίνος Βουδούρης, «Η στωική ηθική φιλοσοφία ως θεραπεία», στο: Κωνστα-

ντίνος Βουδούρης (επιμ.), Η ηθική φιλοσοφία των Ελλήνων, Αθήνα, 1996, σ. 189. 

435. Διατριβαί, Β’, ια’, 3. 

436. Ό.π., Α’, κβ’, 9-10: «Τί οὖν ἐστι τὸ παιδεύεσθαι; μανθάνειν τὰς φυσικὰς προλήψεις 

ἐφαρμόζειν ταῖς ἐπὶ μέρους οὐσίαις καταλλήλως τῇ φύσει καὶ λοιπὸν διελεῖν, ὅτι τῶν 

ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ’ ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ’ ἡμῖν». 
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επηκέξνπο εθδειψζεηο ησλ πξψησλ. Σν ζρήκα απηφ ζεσξείηαη επηηπρε-

κέλν «ὅηαλ ἐλ ρξήζεη θαληαζηλ θαηὰ θχζηλ ζρῆο»
437
. Ζ πξνζπάζεηα 

απηή, αλαληίιεθηα, απαηηεί επίπνλε θαη ζπλερή θηινζνθηθή εθγχκλαζε, 

άιισο ν άλζξσπνο βξίζθεη αλνηρηή ηελ ζχξα ηεο «δπζξνίαο θαὶ θαθνδαη-

κνλίαο»
438
, δηφηη είλαη επηθίλδπλνο «ὁ πνιὺο ὄιηζζνο ηλ θαληαζηλ»

439
. 

 Γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζε πξαθηηθφ επίπεδν ν ηξίηνο ηφπνο είλαη 

απαξαίηεηε ε «ζπγθαηάζεζηο» επί ησλ θαληαζηψλ ε νπνία ζρεηίδεηαη κε 

«ηὰ πηζαλὰ θαὶ ἑιθπζηηθά»
440
. Ζ ζπγθαηάζεζε δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ 

ηελ απνδνρή, ηελ έγθξηζε, ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ηελ επηινγή θαη ηελ 

ρξήζε ησλ θαληαζηψλ, γη’ απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

πξναίξεζεο. «πὶ ηλ ζεσξεηηθλ θαληαζηλ»
441

 δελ ππάξρεη ηίπνηα ην 

θαιφ ή ην θαθφ, αιιά ν ρξσκαηηζκφο ηνπο γίλεηαη απφ ηελ δηθή καο 

πξναίξεζε, εμαξηάηαη απφ ηελ θξίζε θαη ηε δηάθξηζε πνπ ζα θάλνπκε 

ζηηο θαληαζίεο
442

. Άιισζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθαηαζεηηθνχ ηφπνπ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ην δήηεκα ηνπ απηεμνπζίνπ, δηφηη φπσο αλαθέξεη ν 

Δπίθηεηνο θαλείο δελ «δχλαηαί ζε πνηζαη ζπγθαηαζέζζαη ηῶ ςεχδεη»
443

. 

πλεπήο ηφζν ζηελ ζσθξαηηθή φζν θαη ζηελ ζησηθή παξάδνζε ν 

Δπίθηεηνο ζα επηζεκάλεη φηη δελ κπνξνχκε λα ζπγθαηαηεζνχκε ζε κηα 

«ἀλεμέηαζηνλ θαληαζίαλ»
444
, παξά κφλν ζε κηα «θαληαζία θαηαιεπηη-

θὴ»
445
, ε νπνία θέξεη εληφο ηεο ηελ αιήζεηα, είλαη ζαθήο ε νπζία θαη ε 

πξνέιεπζή ηεο. Με ηε ιεηηνπξγία ηεο ζπγθαηάζεζεο ε κλήκε κπνξεί λα 

                                                 
437. Εγχειρίδιον, στ’. 

438. Διατριβαί, Β’, ιζ’, 18. 

439. Ό.π., Γ’, ιβ’, 6. 

440. Διατριβαί, Γ’, ιβ’, 15. 

441. Ό.π., Γ’, κ’, 1. 

442. Βλ. σχετικά  Susanne Bobzien, Determinism and Freedom in Stoic Philosophy, σ. 403. 

443. Διατριβαί, Δ΄, α’, 69˙ πβ. Myrto Dragona-Monachou, «Epictetus on Freedom: Parallels 

between Epictetus and Wittgenstein», σσ. 129-130.  

444. Διατριβαί, Γ’, ιβ’, 15. 

445. Ό.π., Γ’, η’, 4˙ πβ. SVF, I, 59: «Φαντασία καταληπτική ἐστιν ἡ ἀπὸ τοῦ ὑπάρχοντος καὶ 

κατ’ αυτό τὸ ὑπάρχον ἐναπομεμαγμένη καὶ ἐναπεσφραγισμένη, ὁποία οὐκ ἄν γένοιτο 

ἀπὸ μὴ ὑπάρχοντος». 
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θαηαηάζζεη θαη λα νξγαλψλεη ηα πξάγκαηα, λα ζπγθξαηεί ή λα απνθεχγεη 

εμσηεξηθέο πξνζπίπηνπζεο
446
. Ζ ζπγθαηάζεζε είλαη αλάγθε λα αθνινπζεί 

ην «θαηὰ θχζηλ»
447
, ηα πξναηξεηηθά έξγα θαη λα κελ είλαη «πξνπεηήο»

448
, 

γη’ απηφ ν άλζξσπνο κπνξεί λα θαηαθάζθεη κφλν θάηη πνπ θαίλεηαη φηη 

ππάξρεη, θάηη αιεζηλφ, θη φρη ην άδειν
449
. Ο Δπίθηεηνο ζεσξεί φηη ν άλζ-

ξσπνο δελ κπνξεί λα ζπγθαηαηίζεηαη ζην ςέκα θαη ζην αζχκθνξν, εμ’ νπ 

θαη ε πεπνίζεζε ηνπ φηη κέρξη θαη ε Μήδεηα ζα κπνξνχζε λα κεηαζηξέ-

ςεη ηελ απφθαζή ηεο γηα ηελ δνινθνλία ησλ παηδηψλ ηεο, αλ θάπνηνο ηεο 

εμεγνχζε φηη «ἀλζξψπῳ κέηξνλ πάζεο πξάμεσο ηὸ θαηλφκελνλ ινηπὸλ ἢ 

θαιο θαίλεηαη ἢ θαθο» θαη ζπλεπψο φπνηνο ζθάιιεη θαη αληηιακβά-

λεηαη ιαλζαζκέλα ηα πξάγκαηα, δεκηψλεηαη ν ίδηνο θαη κφλν
450

.  

 πγθεθαιαηψλνληαο ηε ζεκαηηθή γηα ηνπο ηόπνπο, o θηιφζνθνο ηεο 

Νηθφπνιεο ζεσξεί φηη ε άζθεζε θαη ε ζσζηή εθαξκνγή απηψλ ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν  κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ εχξνηα βίνπ. Γελ πξέπεη 

λα δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο καο φηη «ηὸ θξῖλαη θαιο, ηὸ ὑπνιαβεῖλ, ηὸ 

ὁξκζαη, ηὸ ὀξερζλαη, ηὸ ἐθθιῖλαη»
451

 αλήθνπλ ζηα «ἐθ’ ἡκῖλ», ζηα 

πξναηξεηηθά έξγα, απνηεινχλ δεκηνπξγήκαηα ηεο βνχιεζήο θαη ηεο 

πξνζπάζεηαο ηνπ αλζξψπνπ λα εθαξκφζεη ηηο ζεσξεηηθέο πξνθείκελεο ζε 

πξαθηηθφ επίπεδν. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ππελζπκίδεη ζηνλ άλζξσπν 

                                                 
446. Ό.π., Α’, ιδ’, 7-8. 

447. Ό.π., Α’, κα’, 2. 

448. Ό.π., Γ’, κβ’, 104. 

449. Ό.π., Α’, κη’, 1-3: «Τί ἐστιν αἴτιον τοῦ συγκατατίθεσθαί τινι; τὸ φαίνεσθαι ὅτι ὑπάρ-

χει. τ οὖν φαινομένῳ ὅτι οὐχ ὑπάρχει συγκατατίθεσθαι οὐχ οἷόν τε. διὰ τί; ὅτι ἡ φύσις 

αὕτη ἐστὶ τῆς διανοίας τοῖς μὲν ἀληθέσιν ἐπινεύειν, τοῖς δὲ ψευδέσι δυσαρεστεῖν, πρὸς δὲ 

τὰ ἄδηλα ἐπέχειν»˙ Ό.π., Γ’, ζ’, 15: «ἀδύνατόν ἐστι τ ψευδεῖ φαινομένῳ συγκαταθέσθαι 

καὶ ἀπὸ τοῦ ἀληθοῦς ἀπονεῦσαι»˙ πβ. Tad Brennan, The Stoic Life. Emotions, Duties, and Fate, 

σ. 298˙ John Sellars, The Art of Living, σ. 95, όπου παρουσιάζονται οι ομοιότητες Σέξτου και 

Στωικών στο ζήτημα της ἐποχῆς. 

450. Διατριβαί, Α’, κη’, 10: «Ὅστις οὖν τούτου μέμνηται καθαρῶς ὅτι ἀνθρώπῳ μέτρον 

πάσης πράξεως τὸ φαινόμενον  λοιπὸν ἥ καλῶς φαίνεται ἥ κακῶς: εἰ καλῶς, ἀνέγκλητός 

ἐστιν: εἰ κακῶς, αὐτὸς ἐζημίωται: οὐ δύναται γὰρ ἄλλος μὲν εἶναι ὁ πεπλανημένος, 

ἄλλος δ' ὁ βλαπτόμενοσ  , οὐδενὶ ὀργισθήσεται, οὐδενὶ χαλεπανεῖ, οὐδένα λοιδορήσει, 

οὐδένα μέμψεται, οὐ μισήσει, οὐ προσκόψει οὐδενί». 

451 . Ό.π., Γ’, κδ’, 55. 



 

[95] 

 

ηελ αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεί ζχκθσλα κε ηελ θχζε ηηο θαληαζίεο, λα κελ 

γίλεηαη δνχινο ηνλ επηζπκηψλ ηνπ, λα κελ πεξηπίπηεη ζε θαηαζηάζεηο πνπ 

νθείιεη λα απνθεχγεη
452
. Σν θαιφ, ην σξαίν θαη ην αγαζφ ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ηνπο ηξεηο ηφπνπο, γη’ απηφ ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά: «λεαλί-

ζθε, ηὸ θαιὸλ δεηεῖο θαὶ εὖ πνηεῖο. ἴζζη νὖλ, ὅηη ἐθεῖ θχεηαη, ὅπνπ ηὸλ 

ιφγνλ ἔρεηο: ἐθεῖ αὐηὸ δήηεη, ὅπνπ ηὰο ὁξκὰο θαὶ ηὰο ἀθνξκάο, ὅπνπ ηὰο 

ὀξέμεηο, ηὰο ἐθθιίζεηο»
453
. Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηδαζθα-

ιίαο απνηππψλεηαη θαη ζηελ απφθαλζε φηη πξφθεηηαη γηα «λεῦξα θηινζφ-

θνπ» ε επηηπρία ηνπ αλζξψπνπ λα δηαηεξήζεη «ὄξεμηλ ἀλαπφηεπθηνλ, 

ἔθθιηζηλ ἀπεξίπησηνλ, ὁξκὴλ θαζήθνπζαλ, πξφζεζηλ ἐπηκει, ζπγθαηά-

ζεζηλ ἀπξφπησηνλ»
 454

, ελψ ζπλδέεηαη κε ηελ ειεπζεξία ηεο δξάζεο θαη 

ησλ επηινγψλ ηνπ αλζξψπνπ, θαζψο θαλείο δελ κπνξεί λα ηνλ παξεκπν-

δίζεη ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ αξρψλ
455

. 

 

 

 

 

 

                                                 
452. Ό.π., Β’, κγ’, 42: «τὸ προκείμενον ἦν σοι κατασκευάσαι σαυτὸν χρηστικὸν ταῖς 

προσπιπτούσαις φαντασίαις κατὰ φύσιν, ἐν ὀρέξει ἀναπότευκτον, ἐν δ’ ἐκκλίσει ἀπερί-

πτωτον»˙ πβ. Ό.π., Δ’, η’, 20-21: «πῶς ἀνέχομαι, πῶς ἀπέχομαι, πῶς συνεργῶ, πῶς ὀρέξει 

χρῶμαι, πῶς ἐκκλίσει, πῶς τηρῶ τὰς σχέσεις τὰς φυσικὰς ἥ ἐπιθέτους ἀσυγχύτως καὶ 

ἀπαραποδίστως: ἐκεῖθέν με κρῖνε, εἰ δύνασαι». 

453. Ό.π., Δ’, ια’, 26.  

454.  Ό.π., Β’, η’, 29.  

455. Ό.π., Δ’, α’, 67-75: «Πότερον οὖν οὐδὲν ἔχεις αὐτεξούσιον, ὃ ἐπὶ μόνῳ ἐστὶ σοί, ἥ ἔχεις 

τι τοιοῦτον; - Οὐκ οἶδα. - Ὅρα οὖν οὕτως καὶ σκέψαι αὐτό. μή τις δύναταί σε ποιῆσαι 

συγκαταθέσθαι τ ψεύδει; - Οὐδείς. *<+ Σὸν ἄρα ἐστὶ καὶ τὸ ὁρμῆσαι ἥ οὔ; - Ἔστω ἐμόν. - 

Τὸ δ' ἀφορμῆσαι τίνος; σὸν καὶ τοῦτο. *<+ Ὀρέγεσθαι δέ σε οὗ μὴ θέλεις τις ἀναγκάσαι 

δύναται; - Οὐδείς. - Προθέσθαι δ’ ἥ ἐπιβαλέσθαι τις ἥ ἁπλῶς χρῆσθαι ταῖς προσπι-

πτούσαις φαντασίαις; - Οὐδὲ τοῦτο». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΚΣΟ 

Η ζενινγία ηνπ Δπίθηεηνπ 

Ι. Η ύπαξμε ηνπ ζενύ 

 Ο Ύκλνο ζηνλ Γία ηνπ Κιεάλζε
456

 είλαη ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ 

θείκελν ησλ απφςεσλ ησλ ησηθψλ αλαθνξηθά κε ηηο πεπνηζήζεηο ηνπο 

γηα ην «ζεῖνλ» θαη είλαη εχινγε ε επηζήκαλζε φηη «ν ζησηθφο κνλν-

ζετζκφο ή «ελνζετζκφο» εθθξάδεηαη απφιπηα ζηνλ χκλν απηφ»
457

. 

χκθσλα κε ην Γηνγέλε Λαέξηην νη ησηθνί νξίδνπλ ην ζεφ σο «δῶνλ 

ἀζάλαηνλ ινγηθὸλ ηέιεηνλ ἤ λνεξὸλ ἐλ εὐδαηκνλίᾳ, θαθνῦ παληὸο 

ἀλεπίδεθηνλ, πξνλνεηηθὸλ θφζκνπ ηε θαὶ ηλ ἐλ θφζκῳ˙ κὴ εἶλαη κέληνη 

ἀλζξσπφκνξθνλ. Δἶλαη δὲ ηὸλ κὲλ δεκηνπξγὸλ ηλ ὅισλ θαὶ ὥζπεξ 

παηέξα πάλησλ, θνηλο ηε θαὶ ηὸ κέξνο αὐηνῦ ηὸ δηθνλ δηὰ πάλησλ, ὅ 

πνιιαῖο πξνζεγνξίαηο πξνζνλνκάδεηαη θαηὰ ηὰο δπλάκεηο»
458
. Ο ζεφο 

είλαη έλαο θαη απνηειεί ηνλ ζπεξκαηηθό ιόγν ηνπ θφζκνπ, δεκηνπξγφ 

απηνχ, ζρεδηάδνληαο κε πξφλνηα θαη αζθψληαο ηε δηνίθεζε ηεο θνζκηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Οη φξνη ζεόο, ζενί, ζείνλ έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία θαη ε 

ρξήζε ηνπο εμαξηάηαη απφ ην θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην ηεο επνρήο 

πνπ αξζξψλνληαη.  

 Ο Δπίθηεηνο αλαθέξεηαη πνιιέο θνξέο ζην έξγν ηνπ ζηελ ζπνπ-

δαηφηεηα ηεο χπαξμεο ησλ ζεψλ θαη ζηε ζρέζε ζενχ-αλζξψπνπ
459
, ζεσ-

                                                 
456. SVF, I, 537. Για τις απόψεις των στωικών για τον θεό βλ. Myrto Dragona-Monachou, 

The stoic arguments for the existence and the providence of the gods, Athens, S. Saripolos’ Library, 

1976. 

457. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ο «περί των θεών λόγος» στον Πλάτωνα και τους Στωι-

κούς και οι απαρχές της φιλοσοφίας της θρησκείας», Cogito, 10 (2010), σ. 47.  

458. SVF, II, 1021. 

459. Για τα επικτήτεια επιχειρήματα για τον θεό βλ. Myrto Dragona-Monachou, The stoic 

arguments for the existence and the providence of the gods, σσ. 209-231˙ Βασίλειος Α. Κύρκος, 

«Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σσ. 227-231˙Α. A. Long, Epictetus: a 

Stoic and Socratic guide to life, σσ. 142-179˙ Keimpe Algra, «Epictetus and Stoic Theology», στο: 

T. Scaltsas – A. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University Press, 2007, σσ. 32-

55. 
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ξψληαο σο θαζήθνλ ηνπ θηινζφθνπ λα δηδάζθεη ζηνπο αλζξψπνπο ηελ 

χπαξμε θαη ηελ πξφλνηα ηνπ ζενχ θαη ελ ζπλερεία ηη είλαη νη ζενί, ψζηε 

λα ζηνρεχνπλ ζηελ νκνίσζε καδί ηνπο ζην πιαίζην ελφο εζηθνχ 

πξάηηεηλ
460
. Υξεζηκνπνηεί ηνπο φξνπο ζεόο, ζενί θαη ζείνλ πηνζεηψληαο 

ηηο ζεκειηαθέο παξαδνρέο ηνπ αξραίνπ ζησηθηζκνχ, αιιά ηνπο πξνζδίδεη 

κηα κεγαιχηεξε νηθεηφηεηα θαη παξεκβαηηθφηεηα ζηε δσή ησλ αλζξψ-

πσλ, γη’ απηφ θη «έθαλε ηνλ Θεφ θαηαξρήλ πην αλζξψπηλν θαη πξνζη-

ηφ»
461
. εκεηψλεη φηη ν άλζξσπνο νθείιεη «ὑκλεῖλ ηὸ ζεῖνλ»

462
 ή «ὑκλεῖλ 

κε δεῖ ηὸλ ζεφλ»
463
, ελψ επηθαινχκελνο ηνπο ζενχο άιινηε ιέγεη γηα 

παξάδεηγκα «λὴ ηὸλ Γία θαὶ ηνὺο ζενὺο»
464

 θαη άιινηε «ηὸλ ζεφλ ζνη»
465

. 

Ζ ζπρλφηεηα βέβαηα επαλάιεςεο ηεο θξάζεο «λὴ ηνὺο ζενχο» είλαη 

κεγαιχηεξε, θαζψο ζπλαληάηαη δέθα θνξέο ζηηο Γηαηξηβέο θαη ζην 

Δγρεηξίδην. Γελ ηίζεηαη, σζηφζν, δήηεκα ραξαθηεξηζκνχ ηνπ Δπίθηεηνπ 

σο κνλνζετζηή ή πνιπζετζηή, θαζψο ζεσξεί φηη ελππάξρεη ζηε ζπκπα-

ληηθή πξαγκαηηθφηεηα  ζετθφ ζηνηρείν, φπσο θη αλ νλνκάδεηαη, θαη απηφ 

πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη φηη ζπλέρεη, πξνλνεί θαη δηνηθεί ηνλ θφζκν. 

πσο ραξαθηεξηζηηθά ππνζηεξίδεη ν Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο απεπζπλφ-

κελνο ζηνπο καζεηέο ηνπ «φηαλ δηαβάδακε ζηνλ Δπίθηεην Γίαο, ζαο 

έιεγα δηαξθψο λα πξνζέρεηε, φηη απηφο είλαη φρη ν Εεχο ηεο Διιεληθήο 

Μπζνινγίαο, αιιά ν Θεφο σο ν θνηλφο ιφγνο ηνπ χκπαληνο»
466

. ηελ 

                                                 
460. Διατριβαί, Β’, ιδ’, 11-13˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ο «περί των θεών λόγος», σ. 

49: «Στα κείμενα του Επίκτητου παρατηρείται προτίμηση για το ηθικό επιχείρημα σε 

διάφορες παραλλαγές (argumentum ex utili), από τη συνείδηση της ελευθερίας, από την 

αποστολή του γνησίου φιλοσόφου, κλπ., χωρίς να λείπουν το κοσμολογικό και το 

τελολογικό»˙ Myrto Dragona-Monachou, The stoic arguments for the existence and the providence 

of the gods, σσ. 215-216 και 221. 

461. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 230. 

462. Διατριβαί, Α’, ιστ’, 15˙ Ό.π., Β’, κ’, 22: «οἱ πολῖται ἡμῶν ἐπιστραφέντες τιμῶσι τὸ θεῖον 

καὶ παύσωνταί ποτε ῥᾳθυμοῦντες περὶ τὰ μέγιστα». 

463. Ό.π., Α’, ιστ’, 21.  

464. Ό.π., Α’, ιστ’, 7. 

465. Ό.π., Γ’, κ’, 4. 

466. Ευάγγελος Π. Παπανούτσος, «Η ηθική φιλοσοφία του Επίκτητου. Ένας γενικός χα-

ρακτηρισμός της και η σχέση της με τον χριστιανισμό», Φιλοσοφία, 12 (1982), σ. 14. 
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ίδηα ζπλνρή ν Βαζίιεηνο Κχξθνο ππνζηεξίδεη φηη «ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη νιφθιεξε ε θηινζνθία ηνπ είλαη έθθξαζε επιάβεηαο πξνο ην 

ζείν θαη πφζνο ειεπζεξίαο, κηαο εζσηεξηθήο κάιινλ ειεπζεξίαο»
467
. ην 

Δγρεηξίδην δηαηππψλεηαη ε άπνςε φηη «ηο πεξὶ ηνὺο ζενὺο εὐζεβείαο ἴζζη 

ὅηη ηὸ θπξηψηαηνλ ἐθεῖλφ ἐζηηλ, ὀξζὰο ὑπνιήςεηο πεξὶ αὐηλ ἔρεηλ ὡο 

ὄλησλ θαὶ δηνηθνχλησλ ηὰ ὅια θαιο θαὶ δηθαίσο»
468

 θη σο εθ ηνχηνπ ε 

ζνθία ησλ αλζξψπσλ έγθεηηαη θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο αξεηήο ηεο 

επζέβεηαο ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ελφο ειεχζεξνπ βίνπ. 

ηε θηινζνθηθή ηνπ δηδαζθαιία πξνυπνηίζεηαη ε αλαγλψξηζε ηεο ζετθήο 

δχλακεο πνπ πξνζδηνξίδεη ην θνζκηθφ γίγλεζζαη θαη ηε θπζηθή 

αλαγθαηφηεηα, ψζηε θαηά αθνινπζία λα ζπληνλίδεηαη ε αλζξψπηλε δσή 

κε απψηεξν ζηφρν ηε δηαζθάιηζε ηεο ειεχζεξεο δξάζεο θαη ζθέςεο. 

πλεπψο, ε ζενινγία ηνπ Δπίθηεηνπ δελ ζπλδέεηαη ηφζν κε ηε θπζηθή, 

φπσο ζηνλ αξραίν ζησηθηζκφ, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη θαη απφ ηελ κε 

αλαθνξά «ζηε θπζηθή ηαπηφηεηα ηνπ ζενχ σο ππξ ή θινγεξή πλνή 

(πλεῦκα) ή ζηελ ηνληθή θίλεζε (ηνληθὴ θίλεζηο)»
469
, αιιά πεξηζζφηεξν 

κε ηελ εζηθή, πξάγκα απνιχησο δηθαηνινγεκέλν ζε κηα πεξίνδν 

θνζκνπνιηηηζκνχ. 

 Πξαγκαηεπφκελνο ην δήηεκα ηεο χπαξμε ησλ ζεψλ ππνζηεξίδεη φηη 

ππάξρνπλ ζρεηηθά πέληε ζεσξίεο
470
. Ζ πξψηε αλαθέξεη φηη δελ ππάξρεη 

«ηὸ ζεῖνλ». Ζ δεχηεξε φηη ππάξρεη, αιιά δελ επηδεηθλχεη θαλέλα 

ελδηαθέξνλ θαη πξφλνηα γηα ν,ηηδήπνηε, ελψ ε ηξίηε φηη ππάξρεη θαη 

                                                 
467. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 228. 

468. Εγχειρίδιον, λα’˙ Myrto Dragona-Monachou, The stoic arguments for the existence and the 

providence of the Gods, σ. 219. 

469. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 149. Γενικότερα για τις περιορι-

σμένες αναφορές του Επίκτητου στη φυσική ως μέρος της φιλοσοφίας βλ. Jonathan Bar-

nes, Logic and the Imperial Stoa, σ. 27. 

470. Διατριβαί, Α’, ιβ’, 1-3˙ πβ. Ό.π., Β’, κ’, 23-24: «ἐπεὶ οὖν ταῦτά σοι λίαν ἀρέσκει, λάβε τὰ 

ἐναντία: ὅτι θεοὶ οὔτ' εἰσίν, εἴ τε καὶ εἰσίν, οὐκ ἐπιμελοῦνται ἀνθρώπων οὐδὲ κοινόν τι 

ἡμῖν ἐστι πρὸς αὐτοὺς τό τ' εὐσεβὲς τοῦτο καὶ ὅσιον παρὰ τοῖς πολλοῖς ἀνθρώποις 

λαλούμενον κατάψευσμά ἐστιν ἀλαζόνων ἀνθρώπων καὶ σοφιστῶν ἥ νὴ Δία νομοθετῶν 

εἰς φόβον καὶ ἐπίσχεσιν τῶν ἀδικούντων». 
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πξνλνεί κφλν γηα ηα κεγάια θαη νπξάληα θη φρη γηα ηα επίγεηα. Ζ ηέηαξηε 

ζεσξία δηαθνξνπνηείηαη, θαζψο πξνζζέηεη φηη πξνλνεί θαη γηα ηα επίγεηα 

ζε έλα γεληθφ θη φρη αηνκηθφ επίπεδν. Ζ πέκπηε ζέζε παξνπζηάδεηαη απφ 

ηνλ Δπίθηεην κε ηνλ ζηίρν ηεο Ηιηάδαο «νὐδέ ζε ιήζσ θηλχκελνο»
471

  

αλαδεηθλχνληαο ηελ ζπκθσλία ηνπ Οδπζζέα, ηνπ σθξάηε, θαη πξνθα-

λψο ηνπ ίδηνπ κε ηελ άπνςε πνπ ζέιεη ηνπο ζενχο λα ππάξρνπλ θαη λα 

πξνλννχλ γηα θαζεηί θαη ζηελ παξακηθξή ηνπ ιεπηνκέξεηα. Άιισζηε, δελ 

ζα κπνξνχζε έλαο θφζκνο κε ηφζε ηάμε θαη αξκνλία λα ιεηηνπξγεί «ὡο 

ἔηπρελ», φπσο δελ κπνξεί κηα πφιε θαη έλα ζπίηη λα ππάξμνπλ ρσξίο 

δηνίθεζε
472
, κε άιια ιφγηα ν Δπίθηεηνο δηαθνξνπνηείηαη απφ πξνγελέζηε-

ξεο κεραληθέο αληηιήςεηο (Γεκφθξηηνο, Δπίθνπξνο). 

 

ΙΙ. Η ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ηνλ ζεό  

 ηε δηαηξηβή «Ὅηη πάληαο ἐθνξᾶ ηὸ ζεῖνλ»
473

 παξνπζηάδνληαη 

αλαιπηηθά νη απφςεηο ηνπ Δπίθηεηνπ γηα ηελ χπαξμε ησλ ζεψλ, ηε ζεία 

πξφλνηα, ηε δηνίθεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηνλ νξζφ ηξφπν ζπκπεξηθνξάο ηνπ 

αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ην ζείν. πγθεθξηκέλα ζεσξεί φηη νη ςπρέο ησλ 

αλζξψπσλ απνηεινχλ «κφξηα […] θαὶ ἀπνζπάζκαηα»
474

 ηνπ ζενχ, γη’ 

                                                 
471. Όμηρος, Ιλιάς, Κ, 278-280: «κλῦθί μευ αἰγιόχοιο Διὸς τέκος, ἥ τέ μοι αἰεὶ /ἐν πάντεσσι 

πόνοισι παρίστασαι, /οὐδὲ σοι λήθω κινύμενος»˙ πβ. Ομήρος, Ιλιάς, μτφ. Ιάκωβος 

Πολυλάς, Αθήναι, Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1965, σ. 175: «Ἄκου με, ὦ 

κόρη τοῦ Διός, ποὺ πάντοτε σιμά μου εἰς κάθε ἀγώνα εὑρίσκεσαι και, ἄμα κινοῦμαι, 

βλέπεις». 

472. Διατριβαί, Β’, ιδ’, 26: «καὶ πῶς οἷόν τε πόλιν μὲν ἥ οἶκον μὴ δύνασθαι διαμένειν μηδ' 

ὀλιγοστὸν χρόνον δίχα τοῦ διοικοῦντος καὶ ἐπιμελομένου, τὸ δ' οὕτως μέγα καὶ καλὸν 

κατασκεύασμα εἰκῇ καὶ ὡς ἔτυχεν οὕτως εὐτάκτως οἰκονομεῖσθαι;». 

473. Ό.π., Α’, ιδ’. 

474. Ό.π., Α’, ιδ’, 6˙ Ό.π., Α’, ιζ’, 27-28: «εἰ γὰρ τὸ ἴδιον μέρος, ὃ ἡμῖν ἔδωκεν ἀποσπάσας ὁ 

θεός, ὑπ' αὐτοῦ ἥ ὑπ' ἄλλου τινὸς κωλυτὸν ἥ ἀναγκαστὸν κατεσκευάκει, οὐκέτι ἅν ἦν 

θεὸς οὐδ' ἐπεμελεῖτο ἡμῶν ὃν δεῖ τρόπον»˙ πβ. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος 

της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 228 και σημ. 9, όπου υποστηρίζεται η συνάφεια αυτής 

της άποψης με την πλατωνική θεωρία στον Πρωταγόρα ότι «ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος θείας 

μετέσχε μοίρας, πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ Θεοῦ συγγένειαν», ενώ παρατίθεται και σχετική 

βιβλιογραφία για τη συγκεκριμένη αντίληψη στον Επίκτητο˙ πβ. J. M. Rist, Stoic 
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απηφ είλαη «ἐλδεδεκέλαη θαὶ ζπλαθεῖο ηῶ ζεῶ»
475

 κε απνηέιεζκα ν ζεφο 

λα γλσξίδεη ηελ θάζε ηνπο θίλεζε, άπνςε πνπ ζα κπνξνχζε λα απνξξέεη 

απφ ηελ θνζκηθή ζπκπάζεηα ηεο Αξραίαο ηνάο. ε θάζε επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηα - ζην θαγεηφ, ζηνλ έξσηα, ζηηο ζπλαλαζηξνθέο, ζηελ 

γπκλαζηηθή - ν άλζξσπνο νθείιεη λα έρεη θαηά λνπ φηη είλαη «κέξνο»
476

 

ζενχ, γη’ απηφ νη ζθέςεηο ηνπ θαη νη πξάμεηο ηνπ πξέπεη λα ζπλάδνπλ θαη 

λα ηηκνχλ απηή ηελ ζπγγέλεηα
477
. Ο ζεφο είλαη παληεπφπηεο κε ζαθή 

εηθφλα ησλ επίγεησλ, θαζψο «ἄλσζελ βιέπεη ηὰ γηγλφκελα»
478
. Γελ 

πξφθεηηαη βέβαηα γηα ηνλ παληνδχλακν εμσθνζκηθφ Γία, αιιά γηα ηνλ 

πξνζσπηθφ ζεφ ηνπ θαζελφο, «ηὸλ ἑθάζηνπ δαίκνλα»
479
. Ζ πξνζέγγηζε 

απηή ζπκίδεη αξθεηά ηηο απφςεηο ηνπ Πνζεηδψληνπ γηα ην ζετθφ ζηνηρείν 

πνπ ππάξρεη κέζα ζηνλ άλζξσπν, ηνλ λνπ, θαη ηε ζεσξία ηνπ Υξχζηππνπ 

γηα ην εγεκνληθφλ, φπσο θαη ηελ ηαχηηζε ή κε απηψλ κε ηνλ δαίκνλα
480

. 

ηνλ Δπίθηεην, σζηφζν, ν έλδνλ δαίκνλαο είλαη κάιινλ πην θνληά ζην 

ζσθξαηηθφ ηδεψδεο θαη παξαπέκπεη ζην δαηκφλην, ηελ εζσηεξηθή δχλακε 

πνπ θαζνδεγεί ηε ινγηθή ζην εζηθφ πξάηηεηλ, ηελ εζσηεξηθή ζπλείδεζε 

πνπ ππνδεηθλπεη ην δένλ ηεο πξάμεο. Αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «ἐλ 

                                                                                                                                            
Philosophy, σ. 268: «The term ἀπόσπασμα should by now be familiar; but we recall that both 

Chrysippus and Posidonius said that man is an ἀπόσπασμα of the cosmos». 

475. Διατριβαί, Α’, ιδ’, 6˙ Ό.π., Β’, η’, 11: «σὺ δὲ προηγούμενον εἶ, σὺ ἀπόσπασμα εἶ τοῦ 

θεοῦ: ἔχεις τι ἐν σεαυτ μέρος ἐκείνου»˙ Ό.π., Β’, ιθ’, 27: «θεὸν ἐξ ἀνθρώπου ἐπιθυμοῦντα 

γενέσθαι»˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 144˙ Keimpe Algra, 

«Epictetus and Stoic Theology», σ. 42. 

476. Διατριβαί, Β’, η’, 11: «σὺ δὲ προηγούμενον εἶ, σὺ ἀπόσπασμα εἶ τοῦ θεοῦ: ἔχεις τι ἐν 

σεαυτ μέρος ἐκείνου. τί οὖν ἀγνοεῖς σου τὴν συγγένειαν»˙ πβ. Βασίλειος Α. Κύρκος, 

«Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 228. 

477. Διατριβαί, Β’, η’, 11-14. 

478. Ό.π., Α’, λ’, 1˙ Ό.π., Β’, η’, 14: «καὶ ἐφορῶντος πάντα καὶ ἐπακούοντος». 

479. Ό.π., Α’, ιδ’, 12˙ πβ. Keimpe Algra, «Epictetus and Stoic Theology», σσ. 42-44. 

480. Για το ζήτημα του δαίμονος στον Επίκτητο βλ. Henry Dyson, «The God Within: The 

Normative Self in Epictetus», History of Philosophy Quarterly, 26/3 (2009), σσ. 235-253, όπου 

υποστηρίζεται ότι ο Επίκτητος ακολουθεί μια μέση οδό σε σύγκριση με τον Ποσειδώνιο 

και τον Χρύσιππο αναφορικά με τη θέση και τη λειτουργία του δαίμονος σε σχέση με τον 

εαυτό του καθενός˙ πβ. J. M. Rist, Stoic Philosophy, σσ. 267-268. 
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ζαπηῶ θέξεηο αὐηὸλ»
481

 θη απηφο ν «ἔλδνλ»
482
, ν «ἔζσζελ»

483
 ζεφο είλαη 

θαη «ὑκέηεξνο δαίκσλ»
484

 παξαθνινπζεί ηνλ εαπηφ ησλ αλζξψπσλ θαη 

ηνπο σζεί ζε ζηάζε απνδνρήο φζσλ πξνέξρνληαη απφ ην ζεφ, ζηελ πηζηή 

ελαζρφιεζε κε ηα «ἐθ' ἡκῖλ» θαη ζηελ απνθπγή ηεο κεκςηκνηξίαο 

κπξνζηά ζηηο αληημνφηεηεο. Άιισζηε αξθεηέο θνξέο ππάξρνπλ δνθηκα-

ζίεο πξνεξρφκελεο απφ ηνλ ζεφ κε ζηφρν λα ζπκβάιινπλ ζηελ άζθεζε 

ηνπ ραξαθηήξα
485
, γη’ απηφ πξηλ νπνηαδήπνηε ελέξγεηα, νθείιεη ν άλζξσ-

πνο λα ελζθχπηεη ζηνλ ζπλεηδεζηαθφ ηνπ νξίδνληα θαη φπσο επάγεηαη ν 

Δπίθηεηνο «γλζη ζαπηφλ, ἀλάθξηλνλ ηὸ δαηκφληνλ, δίρα ζενῦ κὴ ἐπηρεη-

ξήζῃο»
486
. Γηα ηνλ άλζξσπν ε ππαθνή ζηηο ππνδείμεηο θαη «ηὰ πξνζηά-

γκαηα»
487

 ηνπ ζενχ δελ είλαη εμαλαγθαζκφο, αιιά ινγηθή θαη νηθηνζειήο 

επηινγή πνπ ηνλ απνκαθξχλεη απφ δπζρεξείο θαηαζηάζεηο. Ο ζεφο αο κελ 

μερλάκε φηη ιεηηνπξγεί θαη σο «ζχκβνπινο»
488
, σο εζσηεξηθφο ζηαζκη-

ζηήο πνπ παξαηλεί ή απνηξέπεη ηνλ άλζξσπν απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπκπε-

ξηθνξέο. 

  

ΙΙΙ. Η παξνπζία ηνπ ζενύ ζηνλ θόζκν 

Ο Δπίθηεηνο δηαζαθελίδεη ζηελ ηξίηε δηαηξηβή ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ 

ησλ Γηαηξηβώλ, «κία απφ ηηο πην πεξηεθηηθέο θαη ηζρπξέο δηαηξηβέο»
489

,  

                                                 
481. Διατριβαί, Β’, η’, 13˙ πβ. Henry Dyson, «The God Within: The Normative Self in 

Epictetus», σ. 238. 

482. Διατριβαί, Α’, ιδ’, 14˙ πβ. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφη-

μένης καρτερίας», σ. 230: «ο Θεός είναι μέσα μας, δεν κατοικεί μόνο μέσα στα πράγματα, 

αλλά είναι ο δικός μας θεός». 

483. Διατριβαί, Β’, η’, 14. 

484. Ό.π, Α’, ιδ’, 14˙ A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 165. 

485. Ό.π., Α’, κδ’, 1-2: «Αἱ περιστάσεις εἰσὶν αἱ τοὺς ἄνδρας δεικνύουσαι. λοιπὸν ὅταν 

ἐμπέσῃ περίστασις, μέμνησο ὅτι ὁ θεός σε ὡς ἀλείπτης τραχεῖ νεανίσκῳ συμβέβληκεν». 

486. Ό.π., Γ’, κβ’, 53.  

487. Ό.π., Γ’, κδ’, 114˙ Ό.π., Δ’, ζ’, 17: «ἠλευθέρωμαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἔγνωκα αὐτοῦ τὰς 

ἐντολάς». 

488. Ό.π., Β’, ζ’, 14: «τί τὸ ὅσον ἐπὶ σοὶ διαφθείρεις τὸν κριτήν, παράγεις τὸν σύμβουλον;»˙ 

Ό.π., Γ’, κα’, 18: «καὶ πρὸ πάντων τὸν θεὸν συμβουλεύειν». 

489. Βλ. αναλυτικά A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σσ. 156-159. 
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φηη ν ζεφο «παηήξ ἐζηη ηλ η’ ἀλζξψπσλ θαὶ ηλ ζελ»
490
, βνεζφο θαη 

παξαζηάηεο ζε θάζε αλζξψπηλε πξνζπάζεηα
491
. Οη άλζξσπνη είλαη δεκη-

νπξγήκαηα ηνπ ζενχ
492
, ν ζεφο απνθαζίδεη γηα ηελ έιεπζε θαη ηελ απφ-

ρψξεζε ηνπο απφ ηελ ελζαδηθή πξαγκαηηθφηεηα
493
. Πξνθεηκέλνπ λα δηα-

ρσξίζεη ηνλ άλζξσπν απφ ηα ππφινηπα δεκηνπξγήκαηα ηνπ έδσζε δχν 

ραξαθηεξηζηηθά θνηλά κε ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ πνπ δελ είλαη άιια απφ 

«ηφλ ιφγνλ θαὶ ηήλ γλψκελ»
494
, ηα ζεκεία εθείλα πνπ νθείιεη λα θαι-

ιηεξγήζεη γηα λα αλαδείμεη απηή ηε ζπγγέλεηα, «ηὴλ ζείαλ θαὶ καθα-

ξίαλ»
495
. Ο άλζξσπνο δελ είλαη έλαο ππάιιεινο ηνπ ζενχ, αιιά «ζπκπφ-

ηεο ηλ ζελ […] θαὶ ζπλάξρσλ»
496
, ν νπνίνο έρεη ηελ εκκελή δπλαηφ-

ηεηα λα εξκελεχεη ηα έξγα ηνπ ζενχ, θαζψο ν ίδηνο ν ζεφο ηνλ θαηέζηεζε 

«νὐ κφλνλ ζεαηήλ, ἀιιὰ θαὶ ἐμεγεηὴλ αὐηλ»
497

. Οη απφςεηο απηέο ηνπ 

Δπίθηεηνπ ζεκειηψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο αδειθνζχλεο ζηνλ θφζκν, δηφηη 

ζεσξψληαο νη άλζξσπνη ηνλ ζεφ «παηέξα θαὶ θεδεκφλα»
498

 θαη φληαο 

κέηνρνη ηεο νπζίαο ηνπ πξνθχπηεη κηα άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ φισλ ησλ 

αλζξψπσλ. Άιισζηε ηφζν ε θηιαιιειία
499

 φζν θαη ε θηινζηνξγία
500

 

                                                 
490. Διατριβαί, Α’, γ’, 1˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 144. 

491. Ό.π., Β’, ιη’, 29. 

492. Ό.π., Α’, γ’, 1: «ὅτι γεγόναμεν ὑπὸ τοῦ θεοῦ πάντες προηγουμένως»˙  Ό.π., Β’, η’, 23: 

«τουτου τοῦ δημιουργοῦ κατασκεύασμα ὢν»˙ πβ. Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο Επίκτητος και η στωι-

κή σοφία, σσ. 116-117. 

493. Διατριβαί, Γ’, κστ’, 30. 

494. Ό.π., Α’, γ’, 3. 

495. Ό.π., Α’, γ’, 4. 

496. Εγχειρίδιον, ιε’˙ πβ. Myrto Dragona-Monachou, The stoic arguments for the existence and 

the providence of the Gods, σ. 221. 

497. Διατριβαί, Α’, στ’, 19˙ πβ.  Myrto Dragona-Monachou, The stoic arguments for the existence 

and the providence of the Gods, σ. 221˙ Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Στωικοί: Η επιστήμη της 

ρητορικής, σ. 116. 

498. Διατριβαί, Α’, ι’, 7˙ πβ. Ιωάννης Γ. Δελλής, «Η ιδέα του κοσμοπολιτισμού στη σκέψη 

του Επίκτητου», σ. 75˙ Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρ-

τερίας», σσ. 228˙ Keimpe Algra, «Epictetus and Stoic Theology», σ. 46. 

499. Διατριβαί, Γ’, ιγ’, 5: «ἀπὸ τοῦ φύσει κοινωνικοῦ εἶναι καὶ φιλαλλήλου καὶ ἡδέως 

συναναστρέφεσθαι ἀνθρώποις»˙ Ό.π., Δ’, ε’, 17: «τίνα ἔχει χαρακτῆρα τὰ δόγματα αὐτοῦ; 

"ἥμερον, κοινωνικόν, ἀνεκτικόν, φιλάλληλον." φέρε, παραδέχομαι, ποιῶ πολίτην τοῦτον, 

παραδέχομαι γείτονα, σύμπλουν». 

500. Ό.π., Α’, ια’˙ πβ. Ricardo Salles, «Epictetus and the causal conception of moral responsi-

bility and what is eph’ hêmin», σσ. 169-171.  
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αλαθέξνληαη σο ζεκαληηθέο αξεηέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαλζξψπηλσλ 

ζρέζεσλ, ζε κηα πεξίνδν πνπ είλαη έληνλε ε αλάγθε νηθείσζεο κε ην ζείν 

θαη επαλαθαζνξηζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ 

ζεφ
501
. Σν αλαθχπηνλ εξψηεκα γηα ηε ζπλάθεηα ηεο αληίιεςεο ηνπ 

Δπίθηεηνπ πεξί αδειθνζχλεο κε ηελ ρξηζηηαληθή έλλνηα ηεο αγάπεο δελ 

είλαη δπλαηφλ λα ηεζεί ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, φκσο είλαη 

γλσζηφ φηη έρεη αζθεζεί έληνλε θξηηηθή ζην εγρείξεκα ηεο ζπλάξηεζεο 

ησλ δχν ελλνηψλ
502

. 

 Οη ζενί θαζνξίδνπλ ηε θχζε ησλ πξαγκάησλ θαζψο φια γελληνχ-

ληαη «ὡο ἂλ ὁ ζεὸο ζέιῃ»
503

 θαη ράξε ζε απηή ηελ πξφβιεςε θαη ηελ 

πξφλνηα ησλ ζεψλ, ηα θπηά, ηα δψα, ε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία, ην 

αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ ζηε θχζε, ηα θαζήθνληα ηνπ αλζξψπνπ έρνπλ 

ζαθή θαηεχζπλζε θαη γη’ απηφ νη άλζξσπνη νθείινπλ λα πκλνχλ θαη λα 

αθνινπζνχλ ηνλ ζεφ, θαζψο ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδνπλ θαη 

λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα πξάγκαηα πξνο φθειφο ηνπο
504
. Ο ξφινο θαη ηα 

θαζήθνληα ηνπ θάζε αλζξψπνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηνλ ζεφ θη σο εθ 

ηνχηνπ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε καο ηνλ εμήο ζπιινγηζκφ: «ηί ἐκφλ, ηί 

                                                 
501. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 230: «Ο 

άνθρωπος οικειώνεται το θείο, όταν οι εγκόσμιες συμφορές και η κοινωνική αθλιότητα 

τον φέρνουν πιο κοντά στις μεταφυσικές αναζητήσεις. Αυτή την πατρική σχεδόν σχέση 

του Θεού προς τον άνθρωπο δε θα την ανεχόταν εύκολα ο άνθρωπος-πολίτης του 5ου αι. 

π.Χ. Τώρα όμως, όταν ο άνθρωπος εκμηδενίζεται μέσα στην απρόσωπη και παχύρευστη 

ανθρώπινη μάζα της αυτοκρατορίας, η αναζήτηση του Θεού και η επανατοποθέτηση των 

σχέσεων του ανθρώπου μαζί του γίνεται επιτακτική»˙ πβ. την κριτική που ασκείται στον 

τρόπο πραγμάτωσης της οικείωσης στον Επίκτητο από τη Martha Nussbaum, Η θεραπεία 

της επιθυμίας, σ. 421. 

502. Βλ. χαρακτηριστικά Ανρί Μπερξόν, Οι δύο πηγές της ηθικής και της θρησκείας, μτφ. 

Β. Ν. Τατάκη, Αθήνα, Εκδοτικός Οίκος Γ. Παπαδημητρίου, 1951, σσ. 58-59 και 74, όπου 

αναφέρει: «Έπρεπε να περιμένουμε ως τον χριστιανισμό για να γίνει ενεργητική η ιδέα 

της παγκόσμιας αδελφοσύνης, η οποία προϋποθέτει την ισότητα των δικαιωμάτων και 

το απαραβίαστο του προσώπου»˙ πβ. Ευάγγελος Π. Παπανούτσος, «Η ηθική φιλοσοφία 

του Επίκτητου. Ένας γενικός χαρακτηρισμός της και η σχέση της με τον χριστιανισμό», 

σ. 23: «Είναι ερημικοί νόες οι Στωικοί, δεν είναι καρδιές παλλόμενες από αδελφότητα και 

από έρωτα. Και αυτό είναι το στοιχείο, που έφερε πάλι ο Χριστιανισμός». 

503. Διατριβαί, Α’, α’, 17. 

504. Ό.π., Α’, ιστ’, 1-21˙ Ό.π., Γ’, κστ’, 29: «πείθομαι, ἀκολουθῶ, ἐπευφημῶν τὸν ἡγεμόνα, 

ὑμνῶν αὐτοῦ τὰ ἔργα». 
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νὐθ ἐκφλ; ηί κνη δίδνηαη; ηί ζέιεη κε πνηεῖλ ὁ ζεὸο λῦλ, ηί νὐ ζέιεη;»
505

 

αζθνχκελνο ζπλάκα δηαλνεηηθψο ζηνλ θάησζη εζσηεξηθφ κνλφινγν: 

«ρξ κνη ινηπὸλ εἰο ὃ ἂλ ζέιῃο: ὁκνγλσκνλ ζνη, [ἰ]ζφο εἰκη: νὐδὲλ 

παξαηηνῦκαη ηλ ζνὶ δνθνχλησλ: ὅπνπ ζέιεηο, ἄγε»
506
. Σαγκέλνο απφ ηε 

θχζε ηνπ λα αζρνιείηαη κε ηα «ἐθ’ ἡκῖλ», ζα δπζηπρήζεη αλ πξνζαλα-

ηνιίδνληαη ε ζθέςε ηνπ θαη νη επηζπκίεο ηνπ ζε θαηαζηάζεηο πνπ  είλαη 

εμσηεξηθέο, απξναίξεηεο  -θαη κάιινλ θαζνξηζκέλεο απφ ην ζεφ- φπσο ε 

θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή ζέζε, ε εμσηεξηθή εκθάληζε ή νη 

ζπγγεληθέο ζρέζεηο
507

. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη «ζενρφισηνο»
508

, 

θαζψο ράλεη ηελ αμηνπξέπεηα θαη ηελ εππξέπεηα πνπ ηνπ δηαζθαιίδεη ην 

πιαίζην ελαζρφιεζεο κε ην έξγν γηα ην νπνίν είλαη πξννξηζκέλνο. Ο ζεφο 

επεθχιαμε ζηνλ άλζξσπν ην κνλαδηθφ πξνλφκην λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηηχρεη ελζπλεηδήησο ηελ επηπρία
509

 θαη απηή είλαη ε ζεκαληηθφηεξε 

απνζηνιή πνπ νθείιεη λα εθπιεξψζεη, καθξηά απφ ζπλαηζζήκαηα θαη 

θξίζεηο πνπ ηνλ νδεγνχλ ζε ππνδεέζηεξε ζέζε. Γελ ρξεηάδεηαη λα πεξηκέ-

λεη ρεηξνπηαζηέο απνδείμεηο γηα λα εκπηζηεπζεί ηνλ ζεφ, αιιά λα ηνλ αθν-

ινπζεί «ὡο ὁδεγφλ, ὡο ηνῖο ὀθζαικνῖο ρξψκεζα»
510
. Ο άλζξσπνο, ζχκ-

θσλα κε ηνλ θηιφζνθν ηεο Νηθφπνιεο, ζα πξέπεη λα αθεζεί ζηελ πξφλνηα 

                                                 
505. Ό.π., Δ’, δ’, 29.  

506. Ό.π., Β’, ιστ’, 42.  

507. Ό.π., Β’, ιστ’, 42: «ἣν θέλεις ἐσθῆτα περίθες. ἄρχειν με θέλεις, ἰδιωτεύειν, μένειν, 

φεύγειν, πένεσθαι, πλουτεῖν; ἐγώ σοι ὑπὲρ ἁπάντων τούτων πρὸς τοὺς ἀνθρώπους 

ἀπολογήσομαι: δείξω τὴν ἑκάστου φύσιν οἵα ἐστίν»˙ πβ. Ό.π., Β’, ιζ’, 24-25: «χάρισαί σου 

τὴν ὄρεξιν καὶ τὴν ἔκκλισιν πενίᾳ καὶ πλούτῳ: ἀποτεύξῃ, περιπεσῇ. ἀλλ' ὑγιείᾳ: 

δυστυχήσεις: ἀρχαῖς, τιμαῖς, πατρίδι, φίλοις, τέκνοις, ἁπλῶς ἄν τινι τῶν ἀπροαιρέτων. 

ἀλλὰ τ Διὶ χάρισαι αὐτάς, τοῖς ἄλλοις θεοῖς». 

508. Ό.π., Γ’, κβ’, 2˙ Η λέξη συναντάται άπαξ στον Επίκτητο. Βλ. σχετικά Henry G. Liddell 

- Robert Scott, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, μτφ. Ξενοφών Π. Μόσχος,  

επιστασία Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Αθῆναι, χ.χ., σ. 475: «Θεοχόλωτος: ὑπὸ τὴν ὀργὴν 

τοῦ θεοῦ διατελῶν» *Επίκτητος, Διατριβαί, ΙΙ. 8,14 // ΙΙΙ. 1, 37+. 

509. Ό.π., Γ’, κδ’, 63-64: «δι’ οὐδένα δὲ προσήκει δυστυχεῖν, ἀλλὰ εὐτυχεῖν διὰ πάντας, 

μάλιστα δὲ διὰ τὸν θεὸν τὸν ἐπὶ τοῦτο ἡμᾶς κατασκευάσαντα»˙ πβ. William O. Stephens, 

Stoic Ethics, σ. 99. 

510. Ό.π., Β’, ζ’, 11. 
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ηνπ ζενχ, θαζψο «παξαδέδσθέ ζνη ζεαπηὸλ»
511
, εθρσξψληαο ηνπ ηε 

δπλαηφηεηα απηνθαζνξηζκνχ θαη ζπλάκα δσξνθνξψληαο ηνλ κε εγγελψο 

δεκηνπξγεκέλεο αξεηέο ηηο νπνίεο νθείιεη λα δηαθπιάμεη αθέξαηεο, ήηνη 

ηελ θνζκηφηεηα, ηελ αηδεκνζχλε
512
, ηελ πίζηε, ηελ πςεινθξνζχλε, ηελ 

απνπζία ελζνπζηαζκνχ, ηελ απάζεηα, ηελ αηαξαμία
513
. ε άιιν ζεκείν 

ησλ Γηαηξηβώλ ζα πξνζζέζεη ηελ θαξηέξηα, ηε κεγαινςπρία θαη ηελ 

αλδξεία
514

. 

 

IV. Θεία πξόλνηα θαη θνζκνπνιηηηζκόο 

 Ο Δπίθηεηνο αζρνιείηαη ηδηαίηεξα κε ηνλ ξφιν ηεο ζείαο πξφλνηαο 

πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θνζκηθήο πξαγκαηη-

θφηεηαο, σζηφζν δελ θαίλεηαη λα ζεκαηνπνηεί ηελ ζησηθή έλλνηα ηεο 

πξφιεςεο ηνπ ζενχ
515
. Αθηεξψλνληαη ηξεηο δηαηξηβέο ζην δήηεκα ηεο 

ζείαο πξφλνηαο, ε έθηε θαη ε δέθαηε έθηε ζην πξψην βηβιίν θαη ε δέθαηε 

έβδνκε ζην ηξίην βηβιίν ησλ Γηαηξηβώλ κε ηίηιν «Πεξὶ πξνλνίαο», ζηηο 

νπνίεο αλαπηχζζεηαη ε αλάγθε θαηαλφεζεο ηνπ ζρεδίνπ κε ην νπνίν 

ιεηηνπξγεί ν ζεφο εληφο ηνπ θφζκνπ. Ο Δπίθηεηνο αλαθέξεη κηα ηθαλφηε-

ηα θαη κηα αξεηή πνπ νθείινπλ λα έρνπλ νη άλζξσπνη γηα λα ζπιιακβά-

λνπλ ηε ζεία πξφλνηα. Πξφθεηηαη γηα ηελ «δχλακίλ ηε ζπλνξαηηθὴλ ηλ 

γεγνλφησλ ἑθάζηῳ θαὶ ηὸ εὐράξηζηνλ»
516
. Υξεηάδεηαη δειαδή νη άλζξσ-

πνη λα είλαη ζε ζέζε λα αληηιακβάλνληαη ηελ σθέιεηα φζσλ ζπκβαίλνπλ 

                                                 
511. Ό.π., Β’, η’, 23.  

512. Για τη σπουδαιότητα της αιδημοσύνης στον Επίκτητο βλ. Rachana Kamtekar, «ΑΙΔΩΣ 

in Epictetus», Classical Philology, 93/ 2 (1998), σσ. 136-160˙ A. A. Long, Epictetus: a Stoic and 

Socratic guide to life, σσ. 223-224. 

513. Ό.π., Β’, η’, 23: «οὐκ εἶχον ἄλλον πιστότερόν σου: τοῦτόν μοι φύλασσε τοιοῦτον οἷος 

πέφυκεν, αἰδήμονα, πιστόν, ὑψηλόν, ἀκατάπληκτον, ἀπαθῆ, ἀτάραχον». 

514. Ό.π., Β’, ιστ’, 14. 

515. Βλ. σχετικά Myrto Dragona-Monachou, The stoic arguments for the existence and the 

providence of the gods, σσ. 211-213, η οποία διαφοροποιείται σε σχέση με την άποψη του Α. 

Bonhöffer ότι στις Διατριβές, IV, 1, 61 εμπεριέχεται επιχείρημα υπέρ της πρόληψης του 

θεού. 

516. Διατριβαί, Α’, στ’, 1. 
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θαη λα είλαη επγλψκνλεο γη’ απηά, δηφηη ηίπνηε δελ πξνέθπςε «εἰθῆ θαὶ 

ἀπὸ ηαὐηνκάηνπ»
517
, αιιά θάζε δεκηνχξγεκα, θάζε έξγν θαη θάζε ζηφρνο 

είλαη κεζνδηθά θαηαζθεπαζκέλα
518
. Σφζν ηα θχξηα έξγα ηεο θχζεο

519
, 

φζν θαη «ηὰ πάξεξγα»
520

 έρνπλ θάπνην ζθνπφ,  ζπκβάιινπλ ζηε ιεηηνπξ-

γία ηνπ φινπ θαη κε ηεο εθδειψζεηο ηνπο θαλεξψλνπλ έλα θφζκν ηνλ 

νπνίν ν άλζξσπνο θαιείηαη λα θαηαλνήζεη. Ζ ζεία πξφλνηα δελ είλαη 

παξάινγε νχηε αληίζεηε κε ηε θπζηθή ξνή ησλ πξαγκάησλ. Ο Δπίθηεηνο 

μεθαζαξίδεη φηη φζα ζπκβαίλνπλ «θαηὰ ιφγνλ γέγνλελ»
521

 θαη ε ππεξνρή 

φζσλ αζρνινχληαη κε ηα «ἐθ’ ἡκῖλ» δελ είλαη παξά «λφκνο […] θπζη-

θὸο»
522

 θαη κέζα απφ απηφ ην πξίζκα είλαη επεμήγεην, γηαηί ε ζνθία ηνπ 

ησηθνχ θαηαιήγεη ζηελ αλάγθε, αβίαζηε θαη εζειεκέλε, ελφο χκλνπ 

ζην ζεφ, ιέγνληαο φηη «λῦλ δὲ ινγηθφο εἰκη: ὑκλεῖλ κε δεῖ ηὸλ ζεφλ. ηνῦηφ 

κνπ ηὸ ἔξγνλ ἐζηίλ»
523

. 

 Οη ζενί εηζήγαγαλ ηνλ δηαρσξηζκφ «πεξὶ ηλ ἐθ’ ἡκῖλ θαὶ νὐθ ἐθ’ 

ἡκῖλ» αλαζέηνληαο ζηνλ άλζξσπν «ηὰ ἐθ’ ἡκῖλ βέιηηζηα θαηαζθεπ-

άδεηλ»
524

. Σνλ θαηέζηεζαλ ππεχζπλν γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο θαη γηα ηε κε ζχγρπζε ησλ πξαγκάησλ πνπ ζα ηνλ 

νδεγήζεη ζηελ δπζηπρία. Ζ νξζή ρξήζε ησλ εληππψζεσλ, πνπ φπσο 

είδακε ζρεηίδεηαη κε ην ζπγθαηαζεηηθφ ηφπν, ν νξκεηηθφο θη ν νξεθηηθφο 

ηφπνο είλαη ράξηζκα ησλ ζεψλ ζηνλ άλζξσπν, θάηη δηθφ ηνπο
525

 δνζέλ γηα 

λα ζπκβάιιεη ζηελ ειεχζεξε δξάζε θαη ζηηο θαιχηεξεο δπλαηέο επηινγέο. 

                                                 
517.  Ό.π., Α, στ’, 11. 

518. Ό.π., Α’, στ’, 15-16: «ἀλλ' ἅν μὴ κατὰ τρόπον καὶ τεταγμένως καὶ ἀκολούθως τῇ ἑκά-

στου φύσει καὶ κατασκευῇ πράττωμεν, οὐκέτι τοῦ τέλους τευξόμεθα τοῦ ἑαυτῶν. ὧν γὰρ 

αἱ κατασκευαὶ διάφοροι, τούτων καὶ τὰ ἔργα καὶ τὰ τέλη». 

519. Για τη σημασία της φύσης στον Επίκτητο βλ. B. L. Hijmans Jr., «A note on ΦΥΣΙΣ in 

Epictetus», Mnemosyne, 20/3 (1967), σσ. 279-284.  

520. Ό.π., Α’, ιστ’, 9. 

521. Ό.π., Γ’, ιζ’, 2. 

522. Ό.π., Γ’, ιζ’, 6. 

523. Ό.π., Α’, ιστ’, 21˙ Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Στωικοί: Η επιστήμη της ρητορικής, σ. 

238. 

524. Διατριβαί, Α’, α’, 17˙ Ό.π., Α’, ιβ’, 1-3. 

525. Ό.π., Α’, α’, 7-13. 
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Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ «ἐθ’ ἡκῖλ» λα είλαη αλαπαιινηξίσηα απφ θάζε 

επηβνπιή
526

 θαη λα κελ επηδέρνληαη αλζξψπηλεο παξεκπφδηζεο απνηε-

ινχλ, επίζεο, έξγν ηνπ ζενχ.  Οπιίδνληαο ηνλ κε απηέο ηηο δπλάκεηο, νη 

ζενί παξείραλ ζηνλ άλζξσπν ηηο ηδηφηεηεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα αληηκεησπίζεη ηηο δπζθνιίεο ηνπ βίνπ θαη θξφληηζαλ «ηὸ ἀπνβαῖλνλ» 

λα είλαη «ἀθψιπηνλ […] ἀλαλάγθαζηνλ, ἀπαξαπφδηζηνλ»
527
. Άιισζηε, ν 

άλζξσπνο είλαη γελλεκέλνο ειεχζεξνο θαη ν θφβνο δελ ηαηξηάδεη ζηνλ 

«θίινλ ηνῦ ζενῦ»
528

. 

 Ο ζεφο έρεη άκεζε ζρέζε θαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο πξναίξεζεο θαη 

ηελ επίηεπμε ηεο εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο. Έδσζε ζηνλ άλζξσπν ην 

κνλαδηθφ πξνλφκην λα ζθέπηεηαη ινγηθά, λα αμηνινγεί θαη λα ξπζκίδεη ηηο 

επηζπκίεο ηνπ, ηηο δπλάκεηο εθείλεο πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα δεη κε «κεγα-

ινςπρίαλ […] θαὶ ἀλδξείαλ»
529
, δίρσο λα θνβάηαη θαη λα ηαπεηλψλεηαη, 

δίρσο λα ππνθχπηεη ζε εμαλαγθαζκνχο θαη δίρσο λα ζξελεί. Απηφ ην 

ράξηζκα δελ είλαη άιιν απφ ην «αὐηεμνχζηνλ»
530

. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε 

ζην ζεκείν απηφ φηη ε αλαθνξά ηνπ Δπίθηεηνπ ζην απηεμνύζην, πνπ σο 

δψξεκα ηνπ ζενχ ζηνλ άλζξσπν ελζσκαηψλεη αθξηβψο ηε δπλακηθή λα 

νξίδεη ν ίδηνο ηε δσή ηνπ κε ηηο επηινγέο θαη ηηο πξάμεηο ηνπ θαη λα είλαη 

ππεχζπλνο γη’ απηέο, γνληκνπνίεζε έλαλ θηινζνθηθφ θαη ζενινγηθφ πξν-

βιεκαηηζκφ, ηνλ νπνίν ζπλαληνχκε ζηε κεηαγελέζηεξε ζθέςε ησλ Παηέ-

ξσλ ηεο Δθθιεζίαο
531
. Οη θξίζεηο γηα ηα πξάγκαηα θαζηζηνχλ ηελ πξναί-

ξεζε αγαζή ή θαθή, θη απηφλ «ηὸλ λφκνλ ὁ ζεὸο ηέζεηθελ»
532
. Σνπ 

                                                 
526. Ό.π., Δ’, ε’, 34: «τοῦτο γὰρ ἀκώλυτον δέδοται ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἑκάστῳ». 

527. Ό.π., Α’, στ’, 40˙ Ό.π., Δ’, ζ’: «ὁ θεὸς πάντα πεποίηκεν τὰ ἐν τ κόσμῳ καὶ αὐτὸν τὸν 

κόσμον ὅλον μὲν ἀκώλυτον καὶ αὐτοτελῆ, τὰ ἐν μέρει δ' αὐτοῦ πρὸς χρείαν τῶν ὅλων»˙ 

πβ. Ricardo Salles, «Epictetus and the causal conception of moral responsibility and what is 

eph’ hêmin», σσ. 171-174.  

528. Διατριβαί, Β’, ιζ’, 29˙ Ό.π., Δ’, γ’, 9: «ἐλεύθερος γάρ εἰμι καὶ φίλος τοῦ θεοῦ». 

529. Ό.π., Α’, στ’, 43. 

530. Ό.π., Δ’, α’, 100. 

531. Βλ. τη λεξικογραφική αναγραφή των σχετικών χωρίων στον G. W. H. Lampe, A Patri-

stic Greek Lexicon, Oxford, 1961, σσ. 266-267. 

532. Διατριβαί, Α’, κθ’, 4. 
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εκπηζηεχηεθε, ζπλεπψο, ηε δπλαηφηεηα λα ππνινγίδεη ηα πξάγκαηα θαη 

κε παξεκβαίλνληαο ζηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ, ηνλ θαιεί «εἰ ηη ἀγαζὸλ ζέιεηο, 

παξὰ ζεαπηνῦ ιάβε»
533
. Ο Δπίθηεηνο ππνζηεξίδεη φηη «λφκνο γὰξ ηο 

θχζεσο θαὶ ηνῦ ζενῦ νὗηνο˙ ηὸ θξεῖζζνλ ἀεὶ πεξηγηλέζζσ ηνῦ 

ρείξνλνο»
534
, φπνπ σο θαιχηεξν ζεσξεί ηελ νξζή θξίζε γηα φζα ζπκβαί-

λνπλ κε θξηηήξην ηελ πξναίξεζε ηνπ αλζξψπνπ θαη φρη ηελ ππεξνρή ηεο 

ζσκαηηθήο δχλακεο, ηνπ αξηζκεηηθνχ πιήζνπο ή ηεο εμνπζίαο. Ζ γλψζε 

ηεο ζεφδνηεο απηήο δχλακεο θαη ηεο ηάμεο ησλ πξαγκάησλ απειεπζε-

ξψλεη ηνλ άλζξσπν απφ δνπιηθέο ζθέςεηο θαη ηνπ επηηξέπεη λα δξα 

ειεχζεξα θαη αλεκπφδηζηα. 

 ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζπιινγηζκψλ ηαπηίδεη ην θαιφ κε ηνλ 

ζεφ, απνθαηλφκελνο φηη «ὁ ζεὸο ὠθέιηκνο: ἀιιὰ θαὶ ηἀγαζὸλ ὠθέιηκνλ. 

εἰθὸο νὖλ, ὅπνπ ἡ νὐζία ηνῦ ζενῦ, ἐθεῖ εἶλαη θαὶ ηὴλ ηνῦ ἀγαζνῦ»
535

. 

Γηεξσηψκελνο γηα ηελ νπζία ηνπ ζενχ, ηελ εληνπίδεη ζηνλ δηαλνεηηθφ 

απηάξθε βίν, δειαδή ν ζεφο δελ είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζσκαηηθφηεηαο θαη 

ησλ «νὐθ ἐθ' ἡκῖλ», αιιά αληίζεηα είλαη «λνῦο, ἐπηζηήκε, ιφγνο», 

ηδηψκαηα απνθιεηζηηθά ηνπ αλζξψπνπ
536
. Σν θαιφ ζχκθσλα κε ηνλ Δπί-

θηεην δφζεθε εθ θχζεσο ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θαζψο ν ζεφο 

θξφληηζε «ἐπὶ ηὸ εὐδαηκνλεῖλ, ἐπὶ ηὸ εὐζηαζεῖλ»
537
. Αλ ν άλζξσπνο 

απνηχρεη ζηελ δσή ηνπ θαη εθπέζεη ζην θαθφ, είλαη δηθή ηνπ επζχλε θαη 

απφξξνηα ησλ ιαζεκέλσλ επηινγψλ˙ ε θπξηφηεξε απφ απηέο είλαη ε 

ζεψξεζε ησλ «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» σο «ἐθ’ ἡκῖλ». 

 Ζ γλψζε ηεο χπαξμεο θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζενχ, θαζψο 

θαη ηεο ζπγγέλεηαο κε ηνλ άλζξσπν θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηελ έλλνηα ηεο 

                                                 
533. Στο ίδιο˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 188, όπου το από-

σπασμα προσομοιάζει με τη στωική έννοια της «οικειώσεως». 

534. Διατριβαί, Α’, κθ’, 19˙ Ό.π., Α’, κθ’, 13: «καὶ ὁ τοῦ θεοῦ νόμος κράτιστός ἐστι καὶ δικαι-

ότατος: τὸ κρεῖσσον ἀεὶ περιγινέσθω τοῦ χείρονος». 

535. Ό.π., Β’, η’, 1-2˙ Ό.π., Β’, ιζ’, 22: «μηδὲν ἄλλο θέλε ἥ ἃ ὁ θεὸς θέλει. καὶ τίς σε κωλύσει, 

τίς ἀναγκάσει; οὐ μᾶλλον ἥ τὸν Δία». 

536. Ό.π., Β’, η’, 2-7. 

537. Ό.π., Γ’, κδ’, 2-3. 
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θνζκφπνιεο. Ο θηιφζνθνο ηεο Νηθφπνιεο πηζηεχνληαο ζηελ έλλνηα ηνπ 

θνζκνπνιηηηζκνχ μεθαζαξίδεη φηη πξψηηζηα «πνιίηεο εἶ ηνῦ θφζκνπ θαὶ 

κέξνο αὐηνῦ»
538
, γη’ απηφ φιε ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξψπνπ πξέπεη λα 

ζπλαξκφδεηαη κε απηή ηελ ηδηφηεηα. ην εξψηεκα ηη είλαη ν άλζξσπνο 

απαληάεη «κέξνο πφιεσο» θαη δηεπθξηλίδεη κέξνο ηεο «πξψηεο κὲλ ηο ἐθ 

ζελ θαὶ ἀλζξψπσλ»
539
. Πξφθεηηαη γηα ηελ θνζκφπνιε, ηελ θνηλή θαηνη-

θία ζεψλ θαη αλζξψπσλ, ζηελ νπνία ν άλζξσπνο έρεη ην κνλαδηθφ πξνλφ-

κην λα κεηέρεη. Ζ παξνχζα θνηλσληθή νξγάλσζε δελ είλαη ηίπνηα άιιν 

απφ «κηθξὸλ ηο ὅιεο κίκεκα»
540
. Ο θηιφζνθνο αλαξσηηέηαη γηαηί «εἰπεῖλ 

ὅηη Ἀζελαῖνο ἢ Κνξίλζηνο, ἀιι’ ὅηη θφζκηνο;»
541
, απνξία πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ην ζπκπέξαζκα «ηο ζπλαλαζηξνθο»
542

 κε ηνλ ζεφ θαη ηεο δηάξζξσ-

ζεο ηεο θνζκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Σν ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηνπ 

αλζξψπνπ είλαη ε ζεία ζπγγέλεηα θαη φρη νη ηνπηθνί πξνζδηνξηζκνί, αμία 

δελ έρεη «ἡ γσλία», ε γεσγξαθηθή ηνπηθφηεηα, πνπ γελλήζεθε ην ζψκα 

ηνπ
543
, αιιά «ηὸ ζχζηεκα ηὸ ἐμ ἀλζξψπσλ θαὶ ζενῦ»

544
 πνπ ηνπ δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απηνπξνζδηνξίδεηαη θαη λα δεκηνπξγεί. Χο κέξνο ηνπ 

φινπ, ν πνιίηεο νθείιεη λα ππεξεηεί ηελ πφιε, δηφηη «θπξηψηεξνλ δὲ ηὸ 

ὅινλ ηνῦ κέξνπο θαὶ ἡ πφιηο ηνῦ πνιίηνπ»
545
, θαη λα επηηειεί ην θαζήθνλ 

πνπ πεγάδεη απφ απηή ηελ αξρή πξνθεηκέλνπ λα επξνεί, ζπγθεθξηκέλα 

                                                 
538. Διατριβαί, Β’, ι’, 3˙ πβ. Myrto Dragona-Monachou, The stoic arguments for the existence and 

the providence of the Gods, σ. 221. Για τη σχέση του Επίκτητου με τον κοσμοπολιτισμό βλ. 

G.R. Stanton, «The cosmopolitan ideas of Epictetus and Marcus Aurelius», Phronesis 13 (1968), 

σσ. 183-195˙ Ιωάννης Γ. Δελλής, «Η ιδέα του κοσμοπολιτισμού στη σκέψη του Επίκτητου», 

σσ. 71-78. Για μια σύγχρονη προσέγγιση του ζητήματος του κοσμοπολιτισμού βλ. Γκόλφω 

Μαγγίνη-Ελένη Λεόντσινη (επιμ.), Κράτη και πολίτες: Κοινότητα, ταυτότητα, διαφορετι-

κότητα, Σμίλη, 2016. 

539. Διατριβαί, Β’, ε’, 26˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 201. 

540. Διατριβαί, Β’, ε’, 26. 

541. Ό.π., Α’, θ’, 1-2˙ Εγχειρίδιον, κβ’: «ὑπὸ τοῦ θεοῦ τεταγμένος εἰς ταύτην τὴν χώραν». 

542. Διατριβαί, Α’, θ’, 5. 

543. Ό.π., Α’, θ’, 2-3. 

544.  Ό.π., Α’, θ’, 4˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 144. 

545. Διατριβαί, Β’, ι’, 5˙ πβ. Myrto Dragona-Monachou, «Epictetus on Freedom: Parallels bet-

ween Epictetus and Wittgenstein», σ. 122. Βλ. επίσης Διατριβαί, Δ’, ζ’, 7: «ὅτι τε μέρος ἐστὶ 

καὶ ποῖόν τι μέρος καὶ ὅτι τὰ μέρη τοῖς ὅλοις εἴκειν ἔχει καλῶς».  
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«ηλ πξὸο ἐθινγὴλ εὐθπεζηέξσλ ἔρεζζαη»
546

. πλεπψο, είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπλ νη θάηνηθνη ηεο πφιεο πνηα είλαη «ἡ ηνῦ θφζκνπ 

δηνίθεζηο»
547

 θαη λα κελ ζπγρένπλ ηελ επίγεηα πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή 

δηνίθεζε κε ηελ ζεία πξφλνηα γηα ηνλ θφζκν. Ζ θαηαλφεζε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ε ζπκπαληηθή πξαγκαηηθφηεηα ππφθεηηαη ζηε ζεία 

δηνίθεζε
548

 θαη ε ζπζηνίρηζε ησλ αλζξψπσλ κε απηήλ
549

 ηνπο απαιιάζ-

ζεη απφ πεξηηηέο ζηελαρψξηεο θαη απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε ηνπ 

ειεχζεξνπ βίνπ. Ζ ζπλείδεζε ηνπ αλζξψπνπ φηη είλαη πνιίηεο ηνπ 

θφζκνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αδειθνζχλε κεηαμχ ησλ πνιηηψλ έλεθα ηεο 

ζείαο ζπγγέλεηαο ζπκβάιινπλ ζηελ νξγάλσζε κηαο εηξεληθήο ζπλχπαξ-

μεο. 

 

V. Οη αληηιήςεηο γηα ηελ απηνρεηξία θαη ηελ εηκαξκέλε  

 Ζ ζρέζε κε ην ζεφ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ζαλάηνπ. πσο ήδε έρεη επηζεκαλζεί ν ζάλαηνο αλήθεη ζηα «νὐθ ἐθ’ 

ἡκῖλ» θαη δελ κπνξεί λα εμαξηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν. Σίζεηαη, 

σζηφζν, ην εξψηεκα γηα ηελ άπνςε ηνπ Δπίθηεηνπ αλαθνξηθά κε ηελ 

απηνθηνλία. ηελ Αξραία ηνά γηα ηελ απηνρεηξία ρξεζηκνπνηείηαη ν 

φξνο «εὔινγνο ἐμαγσγή»
550
. Ζ δσή παξνκνηάδεηαη κε ζπκπφζην θαη 

ππάξρνπλ πέληε ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί θάπνηνο λα γίλεη 

απηφρεηξαο, φπσο  θαη’ αληηζηνηρία γηα πέληε αηηίεο κπνξεί λα ηειεηψζεη 

                                                 
546.  Διατριβαί, Α’, ι’, 6. 

547.  Ό.π., Α’, ι’, 10. 

548. Ό.π., Β’, ι’, 3: «παρακολουθητικὸς γὰρ εἶ τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ τοῦ ἑξῆς ἐπιλογιστι-

κός»˙ πβ. Myrto Dragona-Monachou, The stoic arguments for the existence and the providence of 

the Gods, σ. 221. 

549. Διατριβαί, Α’, ιβ’, 8: «πῶς ἅν ἑποίμην ἐγὼ ἐν παντὶ τοῖς θεοῖς καὶ πῶς ἅν εὐαρεστοίην 

τῇ θείᾳ διοικήσει καὶ πῶς ἅν γενοίμην ἐλεύθερος;». 

550. SVF, III, 757˙ πβ. John M. Cooper, «Greek philosophers on euthanasia and suicide», στο: 

Baruch A. Brody (ed.), Suicide and Euthanasia. Historical and Contemporary Themes, Dordrecht, 

Kluwer Academic Publishers, 1989, σσ. 9-38, όπου αναλύεται η θεματική της αυτοχειρίας 

στον Πλάτωνα, στον Αριστοτέλη και στους Στωικούς. 
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έλα ζπκπφζην
551
. Σξεηο ησηθνί θηιφζνθνη, ν Εήλσλ ν Κηηηεχο, ν 

Κιεάλζεο θαη ν Αληίπαηξνο ν Σαξζεχο, επέιεμαλ λα απνζπξζνχλ απφ ηε 

δσή απηνθηνλψληαο.  

 ηνλ πξνβιεκαηηζκφ απηφ ν Δπίθηεηνο δελ απνθαίλεηαη κε κνλν-

ζήκαλην ηξφπν
552
, δηφηη εμπκλεί ηε δσή θαη αλακθίβνια ε θηινζνθία ηνπ 

είλαη έλα δηαπξχζην κήλπκα αμηνπξέπεηαο, γαιήλεο θαη ειεπζεξίαο. Ο 

ίδηνο ηνπ ν βίνο ζπλνςίδεηαη ζηελ άπνςε φηη θακία ηπξαλλία, θαλέλαο 

αλζξψπηλνο δεζκφο, θακία αληημνφηεηα δελ κπνξεί λα ιπγίζεη ηνλ 

άλζξσπν θαη λα ηνλ νδεγήζεη ζηελ έμνδν. Ζ πίζηε ηνπο ζηνπο ζενχο θαη 

ε αληηκεηψπηζε ηνπ βίνπ σο ζείνπ δψξνπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα ππνζηεξί-

μεη κε επθνιία κηα επηινγή πνπ νδεγεί ζηελ εγθαηάιεηςε ηνπ. Πξνζηάδεη 

«ἐθδέμαζζε ηὸλ ζεφλ»
553

 θαζψο εθείλνο φξηζε ηε δσή ζηνλ θφζκν θαη 

εθείλνο «ἀπνιχζῃ […] ηαχηεο ηο ὑπεξεζίαο»
554
, γη’ απηφ ζεκεηψλεη «κὴ 

ἀινγίζησο ἀπέιζεηε»
555

.  

 πσο πξνθχπηεη απφ ηηο απνθάλζεηο ηνπ θηινζφθνπ αθήλεη ειάρη-

ζηα ζπγθεθξηκέλα πεξηζψξηα ζηελ απηνθηνλία. Γηα παξάδεηγκα ν άλζξσ-

πνο πνπ δελ νξίδεη ην ζψκα ηνπ ή δελ κπνξεί λα δήζεη κε εππξέπεηα 

κπνξεί λα επηιέμεη ηελ απνρψξεζε απφ ηε δσή. Ο ζεφο έρεη αθήζεη ηε 

ζχξα αλνηρηή, ψζηε ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ «ηἀλαγθαῖα»
556

 δελ επαξθνχλ 

πξνο έλαλ αμηνπξεπή βίν λα κπνξεί λα εμέιζεη. Ζ πξάμε απηή πξέπεη λα 

ελεξγείηαη «κὴ ἀινγίζησο, κφλνλ κὴ καιαθο, κὴ ἐθ ηο ηπρνχζεο 

πξνθάζεσο»
557
. Ο Δπίθηεηνο δελ απνξξίπηεη, επίζεο, ηελ απηνρεηξία ζηηο 

                                                 
551.  SVF, III, 768. 

552. Για το ζήτημα της αυτοκτονίας στον Επίκτητο βλ. J. M. Rist, Stoic Philosophy, σσ. 250-

252˙ Τζαίησον Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, σσ. 33-38˙ Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο 

Επίκτητος και η στωική σοφία, σσ. 158-164. 

553. Διατριβαί, Α’, θ’, 16. 

554. Σο ίδιο. 

555. Διατριβαί, Α’, θ’, 17. 

556. Ό.π., Γ’, ιγ’, 14˙ Ό.π., Δ’, ι’, 26-27: «ἀλλ' οὐχ ἕξω φαγεῖν. εἰ οὕτως τάλας εἰμί, λιμὴν τὸ 

ἀποθανεῖν. οὗτος δ' ἐστὶν ὁ λιμὴν πάντων, ὁ θάνατος, αὕτη ἡ καταφυγή». 

557. Ό.π., Α’, κθ’, 29˙ πβ. J. M. Rist, Stoic Philosophy, σ. 251: «God gives the signal to retreat, 

just as he gave it to Socrates». 
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πεξηπηψζεηο πνπ ν άλζξσπνο δηάγεη έλαλ αληίζεην κε ηελ θχζε βίν, 

ππνηαγκέλν ζηελ εμνπζία ησλ «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ». Αξέζθεηαη ζηε θξάζε «ἡ 

ζχξα ἤλνηθηαη»
558

 γηα λα αλαδείμεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ λα δεη ν 

άλζξσπνο έλαλ ειεχζεξν βίν ν νπνίνο απνηειεί δεκηνχξγεκα ησλ δηθψλ 

ηνπ επηινγψλ. Αλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα δηάγεη έλαλ ηέηνην βίν, ππάξρεη 

πάληα ε επηινγή ηεο εθνχζηα απνρψξεζεο απφ ηα επίγεηα. Δίλαη 

πξνηηκφηεξν λα απηνθηνλεί θαλείο παξά λα γίλεηαη «ηλ παηδίσλ 

δεηιφηεξνο»
559
, ζεκεηψλεη ραξαθηεξηζηηθά. Ζ δηαδηθαζία ηεο «επιφγνπ 

εμαγσγήο» ζπληζηά ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αληίπνδα ηεο δσήο
560
. Σίζεηαη 

σο επηινγή γηα λα αλαδείμεη ην κεγαιείν ηεο δσήο θαη ηελ απνθπγή 

ζηξέβισζή ηεο κε ηνλ εμαλαγθαζκφ ζε κηα βησηή πνπ δε ζα ζπκθσλνχζε 

κε ην επηθηήηεην ππφδεηγκα. Χζηφζν, ε αλάγθε πξνεγνχκελεο ινγηθήο 

απνηίκεζεο ηνπ βίνπ θαη ε επηινγή ηεο απηνρεηξίαο απαηηεί ν άλζξσπνο 

λα βξίζθεηαη ζε έλα πςειφ επίπεδν πλεπκαηηθήο ζπγθξφηεζεο, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζην πξφηππν ηνπ ζησηθνχ ζνθνχ, γεγνλφο πνπ 

«εμνπδεηεξψλεη» ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απφξξηςε ηεο δσήο. 

 ην πιαίζην ηεο ζεκαηηθήο γηα ηε ζρέζε ζενχ - αλζξψπσλ αμίδεη 

λα δηεξεπλήζνπκε θαη ην δήηεκα ηεο ηηκσξίαο. Αλαθνξηθά κε απηφ ν 

Δπίθηεηνο θαίλεηαη ζπλεπήο κε ην ζσθξαηηθφ «νὐδεὶο ἑθὼλ θαθφο».  

Δπαλαιακβάλεη φηη «ηί νὖλ ἐζηη ηὸ αἴηηνλ ηνῦ ἁκαξηάλεηλ κε; ἡ 

ἄγλνηα»
561
, ζεσξψληαο φηη ζε έλα πξψην ζηάδην ε απνηπρία ησλ αλζξψ-

                                                 
558. Διατριβαί, Α’, κδ’, 20˙ Ό.π., Α’, κε’, 18˙ Ό.π., Β’, α’, 20˙ Ό.π., Α’, θ’, 20: «ἤνοικται ἡ 

θύρα»˙ Ό.π., Γ’, η’, 6: «ὅτι σοι τὴν θύραν ἤνοιξεν, ὅταν σοι μὴ ποιῇ»˙ Ό.π., Γ’, ιγ’, 14: «τὴν 

θύραν ἤνοιξεν καὶ λέγει σοι "ἔρχου"»˙ Ό.π., Γ’, κβ’, 34: «ἡ θύρα κέκλεισται; οὐκ ἔξεστιν 

ἀποθανεῖν; "ἔξεστιν." τί οὖν πενθεῖς»˙ πβ. Τζαίησον Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικι-

σμός, σ. 35 και σ. 38˙ Ευάγγελος Π. Παπανούτσος, «Η ηθική φιλοσοφία του Επίκτητου. 

Ένας γενικός χαρακτηρισμός της και η σχέση της με τον χριστιανισμό», σ. 13: «Όταν 

φθάσω στο απροχώρητο, κάπου μου μένει μια πόρτα. Δεν συνθηκολογώ, μπορώ να 

ανοίξω την πόρτα και να βγω». 

559.  Διατριβαί, Α’, κδ’, 20. 

560. Ό.π., Β’, α’, 20: «πρὸς πάντα γὰρ ἠνοῖχθαι δεῖ τὴν θύραν: καὶ πρᾶγμα οὐκ ἔχομεν». 

561. Ό.π., Α’, κστ’, 6-7˙ Ό.π., Β’, κδ’, 20: «πάντα τὰ ἁμαρτήματα καὶ τὰ ἀτυχήματα παρὰ 

ταύτην τὴν ἄγνοιαν γεγένηται». 
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πσλ θαη ε ιαζεκέλε θξίζε επί ηα πξάγκαηα κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

απνπζία γλψζεο. Λέγεη φηη «πλ ἁκάξηεκα κάρελ πεξηέρεη»
562

 αλαδεη-

θλχνληαο ηελ αληίθαζε πνπ ππάξρεη ζηελ επηζπκία γηα νξζή ζπκπε-

ξηθνξά θαη ελ ηέιεη ζηελ επίηεπμε άζηνρσλ ελεξγεηψλ. ε απηέο ηηο πεξη-

πηψζεηο νθείιεη ν θαζείο λα ππνδεηθλχεη ζε απηφλ πνπ ακαξηάλεη ηελ 

πιάλε ζηελ νπνία βξίζθεηαη, δηαθνξεηηθά επζχλεηαη ν ίδηνο πνπ δελ 

απνηειεί νδεγφ γηα ηελ δηφξζσζή ηνπ άιινπ
563

 θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

επξπζκία ηεο θνηλσλίαο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα ππφδεημε ζηε 

ινγηθή δχλακε ηνπ αλζξψπνπ πνπ ηνλ παξαθηλεί λα κεηαζηξέςεη ηελ 

πξναίξεζε πξνο ηα «ἐθ’ ἡκῖλ», ψζηε λα θηλεζεί ζηα φξηα ηεο νξζνπξα-

γίαο, θαζψο «ὅπνπ εἰο ηὴλ πξναίξεζηλ, νὐδεκία βιάβε»
564

.  

 Αλ, βεβαίσο, παξφια απηά ν άλζξσπνο ζπλερίδεη λα απνηπγράλεη 

θαη λα πξνβαίλεη ζε επηβιαβείο επηινγέο νη νπνίεο είλαη πξνθαλψο 

αληίζεηεο θαη κε ηε ζεία δηνίθεζε ηφηε δελ ππάξρεη κεγαιχηεξε ηηκσξία 

απφ ηελ ίδηα ηελ πξάμε. Ο θηιφζνθνο ηεο Νέαο ηνάο δελ αλαθέξεηαη 

ζηε ζεία ηηκσξία, ζε θάπνηα πνηλή ηνπ ζεηνχ δηθαίνπ ή ζηελ θνηλσληθή 

απαμία ηεο άζηνρεο πξάμεο πνπ ζα απνθαζηζηνχζε ην ιάζνο θαη ζα 

ηηκσξνχζε ηνλ ακαξηάλνληα, αιιά, φπσο ηνλίδεη, «πνίαλ βιάβελ; ἄιιελ 

νὐδεκίαλ, ἀιιὰ ηὸ κὴ πνηζαη ἃ δεῖ: ἀπνιέζεηο ηὸλ πηζηφλ, ηὸλ αἰδήκνλα, 

ηὸλ θφζκηνλ. ηνχησλ ἄιιαο βιάβαο κείδνλαο κὴ δήηεη»
565
. Ζ ίδηα ε απφ-

ηπρεκέλε πξάμε, ε ίδηα ε ιαζεκέλε επηινγή, ε ελαληίσζε κε φζα ππνδεη-

θλχεη ε θχζε είλαη απφ κφλε ηεο ηηκσξία πνπ νδεγεί ζηελ απψιεηα ηεο 

πξνθνπήο θαη ηεο πξνζσπηθήο αμηνπξέπεηαο. 

 ην έξγν ηνπ ν Δπίθηεηνο δελ παξνπζηάδεη κηα κνηξνιαηξηθή αληί-

ιεςε γηα ηε δσή ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν άλζξσπνο είλαη θαηαδηθα-

                                                 
562. Ό.π., Β’, κστ’, 1. 

563. Ό.π., Α’, ιη’, 4: «ἀλλὰ δεῖξον τὴν πλάνην καὶ ὄψει πῶς ἀφίστανται τῶν ἁμαρτημά-

των»˙ Ό.π., Β’, κστ’, 7: «λογικ ἡγεμονικ δεῖξον μάχην καὶ ἀποστήσεται: ἅν δὲ μὴ δει-

κνύῃς, αὐτὸς σαυτ μᾶλλον ἐγκάλει ἥ τ μὴ πειθομένῳ». 

564. Ό.π., Β’, ι’, 27. 

565. Ό.π., Γ’, ζ’, 36. 
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ζκέλνο ζε κηα πξνδηαγεγξακκέλε πνξεία, αιιά ζπλδπάδεη ηε ζεία 

πξφβιεςε κε ηελ αηνκηθή ειεπζεξία ηεο δξάζεο, αθφκα θη αλ εθ πξψηεο 

φςεσο ε πξνζπάζεηα θαίλεηαη αληηθαηηθή
566
. πσο ζπλεζίδεη λα αλαθέ-

ξεη, ζηνλ άλζξσπν πξνζδφζεθε έλαο ξφινο, αιιά ην πψο ζα ηνλ επηηειέ-

ζεη ζηελ πξάμε θαη ζα ηνλ ελνθζαικηζηεί ζηηο πξνζσπηθέο ηνπ επηινγέο 

ελαπφθεηηαη ζηε δηθή ηνπ βνχιεζε. Ο ζεφο δηακφξθσζε ηνλ θφζκν κε 

πνιιέο αληηζέζεηο, αιιά θαη άπεηξεο πξννπηηθέο, δίδνληαο ζηνλ άλζξσπν 

ηε δπλαηφηεηα κε ηε ζσζηή θηινζνθηθή άζθεζε λα αληηιεθζεί ηελ 

ελφηεηα πίζσ απ’ απηέο θαη λα επηιέμεη έλαλ απξφζθνπην απφ ηελ άπνςε 

ηεο εζσηεξηθήο ειεπζεξίαο βίν. Λέγεη ραξαθηεξηζηηθά ν Δπίθηεηνο  γη’ 

απηφ ην δήηεκα φηη «ηὸ παηδεχεζζαη ηνῦη’ ἔζηη καλζάλεηλ ἕθαζηα νὕησ 

ζέιεηλ ὡο γίλεηαη. πο δὲ γίλεηαη; ὡο δηέηαμελ αὐηὰ ὁ δηαηάζζσλ. δηέηαμε 

δὲ ζέξνο εἶλαη θαὶ ρεηκλα θαὶ θνξὰλ θαὶ ἀθνξίαλ θαὶ ἀξεηὴλ θαὶ θαθίαλ 

θαὶ πάζαο ηὰο ηνηαχηαο ἐλαληηφηεηαο ὑπὲξ ζπκθσλίαο ηλ ὅισλ ἡκλ ζ’ 

ἑθάζηῳ ζκα θαὶ κέξε ηνῦ ζψκαηνο θαὶ θηζηλ θαὶ θνηλσλνὺο ἔδσ-

θελ»
567

.  

 Γελ ρξεζηκνπνηεί ζηα ζσδφκελα έξγα ηνπ νχηε κία θνξά ηε ιέμε 

εηκαξκέλε, ελψ ν φξνο πεπξσκέλν εκθαλίδεηαη κφλν θαηά ηελ επίθιεζε 

ζηίρσλ πνπ απνδίδνληαη απφ ηελ έξεπλα ζηνλ Κιεάλζε. Πην ζπγθεθξη-

κέλα o άλζξσπνο έρνληαο σο ζθνπφ ηελ νξζή ρξήζε ησλ θαληαζηψλ, ηνλ 

έιεγρν ησλ επηζπκηψλ θαη ηε ξχζκηζε ησλ ηάζεσλ είλαη αλαγθαίν λα 

δηάγεη κηα δσή «θαηὰ θχζηλ»
568
, «ζπλαξκφδνληα ηῆ ηνῦ Γηὸο δηνηθή-

ζεη»
569
. Οθείιεη λα έρεη θαηά λνπ έλα είδνο επίθιεζεο/πξνζεπρήο, «ηὸ 

                                                 
566. Πβ. Βασίλειος Ιωαννίδης, Απόστολος Παύλος και οι Στωικοί φιλόσοφοι. Αι ιδέαι αυτών 

περί θείου προορισμού και περί ανθρώπινης ελευθερίας, Θεσσαλονίκη, Βιβλιοπωλείον 

«Αλεξίου και Πικοπούλου», 1934 (επανέκδοση Κατερίνη, μάτι, 2001), σσ. 69-71. 

567. Διατριβαί, Α’, ιβ’, 15˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σ. 153. 

Έχει επισημανθεί ότι σε αυτό το σημείο ο Επίκτητος ακολουθεί το πνεύμα του Ηρακλεί-

του βλ. Βασίλειος Χ. Ιωαννίδης, Ο Απόστολος Παύλος και οι Στωικοί φιλόσοφοι, σ. 57. 

568. Διατριβαί, Β’, κγ’, 42. 

569. Στο ίδιο. 
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Κιεάλζνπο πξφρεηξνλ»
570
, ην νπνίν ζπκππθλψλεη ηελ πίζηε ηνπ ησηθνχ 

ζηε ζεία θνζκηθή ηάμε θαη κπνξεί λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ θαηάθηεζε ηεο 

ειεπζεξίαο. Ο Δπίθηεηνο αλαθέξεη πέληε θνξέο ζην ζσδφκελν έξγν ηνπ 

κεξηθνχο ζηίρνπο απφ Ύκλν ηνπ Κιεάλζε
571

 θαιψληαο ηνλ άλζξσπν 

«εἰπεῖλ ἐμ ὅιεο ςπρο»
572

 ην «ἄγνπ δέ κ’, ὦ Εεῦ, θαὶ ζχ γ’ ἡ Πεπξσκέ-

λε»
573

. «Ζ ππαθνή ζηνλ Γία ηζνδπλακεί κε ηε ζνθία θαη ην ξεαιηζκφ»
574

 

πεξηζζφηεξν, παξά κε έλαλ ηπθιφ ζξεζθεπηηθήο πξνέιεπζεο δνγκα-

ηηζκφ. 

 Οη ζενί, «νη κφλνη αιεζηλνί πξφγνλνη ηνπ αλζξψπνπ»
575
, απνηε-

ινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα θαη ζπλνδνηπφξν ζηελ ελαζρφιεζε κε ηελ 

θηινζνθία θαη ζηε δηδαζθαιία ηεο. πσο κε έκθαζε επάγεηαη, ν 

άλζξσπνο ρξεηάδεηαη λα έρεη ηνλ «ζεὸλ ἡγεκφλα»
576

 πξνθεηκέλνπ λα 

ππεξεηήζεη ηελ απνζηνιή ηνπ θαη, αληηιακβαλφκελνο ηνλ εαπηφ ηνπ σο 

«παξάδεηγκα ὑπὸ ηνῦ ζενῦ»
577

 θαη ηε δσή ηνπ σο ζεφζηαιηε ππεξεζία, 

αλαδεηθλχεη κε θηινζνθηθή επθξίλεηα ηελ αμία ησλ εζψηεξσλ αγαζψλ 

έλαληη «ηλ ἐθηὸο»
578
. Ζ ζενινγία ηνπ Δπίθηεηνπ, ελ θαηαθιείδη, 

ζπκππθλψλεηαη ζε κηα αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο χπαξμεο ηνπ ζενχ, ν 

νπνίνο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο εζσηεξηθήο θαηεπζπληήξηαο δχλακεο 

                                                 
570. Διατριβαί, Δ’, δ’, 34. 

571. SVF, I, 527˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σσ. 153-155˙ J. M. 

Rist, Stoic Philosophy, σ. 127. 

572. Διατριβαί, Δ’, α’, 131. 

573. Ό.π., Β’, κγ’, 42˙ Ό.π., Γ’, κβ, 95˙ Ό.π., Δ’, α’, 131˙ Ό.π., Δ’, δ’, 34˙ Εγχειρίδιον, νγ’˙ πβ. 

Myrto Dragona-Monachou, «Epictetus on Freedom: Parallels between Epictetus and 

Wittgenstein», σ. 131˙ Keimpe Algra, «Stoic theology», στο: Brad Inwood (ed.), The Cambridge 

Companion to the Stoics, Cambridge University Press, 2003, σσ. 174-175: «the bounties he 

(Zeus) is asked to confer are of a moral, intellectual, or even ‘spiritual’ nature»   M. Proto-

papas-Marneli, «Le hazard est une chose qui échappe | la perspicacité humaine (Stobée, Ecl., 

I, 6, 17b), στο: Hasard et nécessité dans la philosophie grecque, Académie d’ Athènes, 2005, σ. 190. 

574. Τζαίησον Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, σ. 91. 

575. Διατριβαί, Δ’, α’, 153-154. 

576. Ό.π., κα’, 12˙ πβ. Ό.π., Γ’, κα’, 18: «καὶ πρὸ πάντων τὸν θεὸν συμβουλεύειν». 

577. Ό.π., Δ’, η’, 31. 

578. Ό.π., Δ’, η’, 32. 
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πνπ σζεί ηνλ άλζξσπν ζηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ, 

ψζηε λα δεη ειεχζεξα θαη ελάξεηα πξάηηνληαο ην δένλ. 

 

VI. Οη ζπλάθεηεο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Δπίθηεηνπ κε ηνλ 

Υξηζηηαληζκό 

 ηε ζπλνρή ηεο αλσηέξσ αλάπηπμεο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη 

κεξηθέο εθθξάζεηο ηνπ Δπίθηεηνπ παξνπζηάδνπλ εγγχηεηα κε αλάινγεο 

ρξηζηηαληθέο ξήζεηο φπσο δηαηππψλνληαη ζηελ «πξσηνρξηζηηαληθή πκλν-

γξαθία»
579
. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεη «θχξηε ὁ ζεφο, πο κὴ ἀγσλη;»

580
, 

«θχξηε, ἐιέεζνλ: ἐπίηξεςφλ κνη ἐμειζεῖλ»
581
, «ηφηε θαὶ ἐγὼ ἡκάξηαλνλ: 

λῦλ δ’ νὐθέηη, ράξηο ηῶ ζεῶ»
582

 θαη «δηὰ ηί κὴ εἴπῃ [ηηο] αὑηὸλ θφζκηνλ; 

δηὰ ηί κὴ πἱὸλ ηνῦ ζενῦ;»
583
. Έρεη ππνζηεξηρζεί ε άπνςε φηη ν Δπίθηεηνο 

γλψξηδε ηνλ Υξηζηηαληζκφ θαη είρε δερζεί επηδξάζεηο
584

 δηφηη ππάξρνπλ 

δχν ρσξία απφ ηα νπνία δεκηνπξγείηαη ε εληχπσζε φηη είρε έξζεη ζε 

επαθή κε ηε δηδαζθαιία ηεο ρξηζηηαληθήο θνηλφηεηαο
585
. Πξφθεηηαη γηα ηα 

εμήο: α) «εἶηα ὑπὸ καλίαο κὲλ δχλαηαί ηηο νὕησο δηαηεζλαη πξὸο ηαῦηα 

θαὶ ὑπὸ ἔζνπο νἱ Γαιηιαῖνη: ὑπὸ ιφγνπ δὲ θαὶ ἀπνδείμεσο νὐδεὶο δχλαηαη 

καζεῖλ, ὅηη ὁ ζεὸο πάληα πεπνίεθελ ηὰ ἐλ ηῶ θφζκῳ θαὶ αὐηὸλ ηὸλ 

θφζκνλ ὅινλ κὲλ ἀθψιπηνλ θαὶ αὐηνηει, ηὰ ἐλ κέξεη δ’ αὐηνῦ πξὸο 

                                                 
579. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 230. 

580. Διατριβαί, Β’, ιστ’, 13. 

581. Ό.π., Β’, ζ’, 12-13. 

582. Ό.π., Δ’, δ’, 7.  

583. Ό.π., Α’, θ’, 6. 

584. W. A. Oldfather (intr., trans.), Epictetus. The Discourses as reported by Arrian, σσ. xvi-xvii. 

585. Για το ζήτημα της γνωριμίας του Επίκτητου με τη χριστιανική σκέψη βλ. διεξοδικά  

Μ. Spanneut, «Epiktet», στο: Reallexicon für Antike und Christentum, Vol. V, Stuttgart, 1962, σσ. 

627-670, όπου και η σχετική βιβλιογραφία (άρθρο: σσ. 599-681)˙ πβ. Giovanni Pepe, 

«Epitteto e il cristianesimo», Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 8/6 (1916), σσ. 566-585. Βλ και 

Ιωάννης Γ. Δελλής, «Η ιδέα του «κοσμοπολιτισμού» στη σκέψη του Επίκτητου», σσ. 75-76, 

σημ. 19˙ Βασίλειος Χ. Ιωαννίδης, Ο Απόστολος Παύλος και οι Στωικοί φιλόσοφοι, σσ. 164-

165, σημ. 5. 
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ρξείαλ ηλ ὅισλ;»
586

 θαη β) «ὅηαλ δ’ ἀλαιάβῃ ηὸ πάζνο ηὸ ηνῦ 

βεβακκέλνπ θαὶ ᾑξεκέλνπ, ηφηε θαὶ ἔζηη ηῶ ὄληη θαὶ θαιεῖηαη Ἰνπδαῖνο. 

νὕησο θαὶ ἡκεῖο παξαβαπηηζηαί, ιφγῳ κὲλ Ἰνπδαῖνη, ἔξγῳ δ’ ἄιιν ηη, 

ἀζπκπαζεῖο πξὸο ηὸλ ιφγνλ, καθξὰλ ἀπὸ ηνῦ ρξζζαη ηνχηνηο ἃ ιέγνκελ, 

ἐθ' νἷο ὡο εἰδφηεο αὐηὰ ἐπαηξφκεζα»
587

.  

 ην πξψην απφζπαζκα αζθεί θξηηηθή ζηνπο Γαιηιαίνπο ελλνψληαο 

κάιινλ ηνπο Υξηζηηαλνχο, δηφηη πξνζεγγίδνπλ ηνλ ζεφ θαη φζα δεκηνχξ-

γεζε απφ ζπλήζεηα θαη φρη κε ηνλ ιφγν. Απφ ην δεχηεξν ρσξίν πξνθχπηεη 

φηη γλσξίδεη ην κπζηήξην ηνπ βαπηίζκαηνο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ, ψζηε 

θάπνηνο λα απηνπξνζδηνξηζηεί Ηνπδαίνο ελλνψληαο θη εδψ πξνθαλψο 

ηνπο Υξηζηηαλνχο. χκθσλα κε ηνπο κειεηεηέο ζηε Νηθφπνιε είλαη πνιχ 

πηζαλφλ λα ππήξραλ Υξηζηηαλνί ή θάηνηθνη πνπ είραλ αθνχζεη ηε ρξηζηηα-

ληθή δηδαζθαιία, θαζψο επξφθεηην λα επηζθεθζεί ηελ πεξηνρή ν Απφζην-

ινο Παχινο φπσο αλαθέξεη ζηελ Δπηζηνιή πξνο Τίηνλ (3.12): «ὅηαλ πέκ-

ςσ Ἀξηεκλ πξφο ζε ἢ Σπρηθφλ, ζπνχδαζνλ ἐιζεῖλ πξφο κε εἰο Νηθφπν-

ιηλ· ἐθεῖ γὰξ θέθξηθα παξαρεηκάζαη».  

 Ήδε νη απηνθξάηνξεο Νέξσλ θαη Γνκεηηαλφο είραλ πξαγκαηνπνη-

ήζεη ηνπο πξψηνπο δησγκνχο θαηά ησλ Υξηζηηαλψλ απφ ην 54 κ.Υ. θαη 

έπεηηα, ελψ ε γλψζε γη’ απηά ηα γεγνλφηα είρε εμαπισζεί ζε φιε ηελ 

ξσκατθή επηθξάηεηα, άξα θαη ζηε Νηθφπνιε ε νπνία απνηεινχζε κηα απφ 

ηηο ζπνπδαηφηεξεο πεξηνρέο ηεο. Χζηφζν, ζε θακία πεξίπησζε δελ θαίλε-

ηαη λα ζπλαληήζεθαλ ν Απφζηνινο Παχινο κε ηνλ Δπίθηεην, θαζψο ν 

πξψηνο πεζαίλεη αλάκεζα ζην 66-68 κ.Υ. ζηε Ρψκε θαη ν δεχηεξνο 

θζάλεη ζηε Νηθφπνιε κάιινλ ην 95 κ.Υ., πάλησο ζίγνπξα κεηά ην 89 

κ.Υ.. Ο Δπίθηεηνο θαίλεηαη φηη γλψξηδε ηελ εκθάληζε ησλ ρξηζηηαληθψλ 

ηδεψλ απφ ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Ρψκε, αιιά δχζθνια κπνξεί λα 

ππνζηεξηρζεί επίδξαζε ηνπ Υξηζηηαληζκνχ ζην έξγν ηνπ. Ζ δηδαζθαιία, 

                                                 
586. Διατριβαί, Δ’, ζ’, 6. 

587. Ό.π., Β’, θ’, 20-21. 
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βέβαηα, ηνπ Απνζηφινπ Παχινπ θέξεη νκνηφηεηεο κε ηελ νξνινγία ηνπ 

ζησηθνχ θφζκνπ θαη αξθεηά κνηίβα φπσο ν ζεφο, ν ιφγνο, ην πλεχκα, ηα 

αδηάθνξα είλαη θνηλά, παξφκνηα κε ην θνηλσληθφ πιαίζην θαη ηε γιψζζα 

ηεο επνρήο
588
, ζηνηρεία πνπ δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη θαηά ηε 

ζχγθξηζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ Φηινζφθνπ κε ηνλ Απφζηνιν
589

. πσο 

γλσξίδνπκε ηνπο δχν πξψηνπο αηψλεο κ.Υ. ππήξραλ ειάρηζηεο ζπγθξν-

ηεκέλεο πξνζπάζεηεο απνηχπσζεο θαη εμάπισζεο ηνπ ρξηζηηαληζκνχ, 

θαζψο νη Μάξηπξεο θαη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο αξρίδνπλ λα 

απεπζχλνληαη ζηνλ εζληθφ θφζκν πξνο ηα ηέιε ηνπ 2νπ κ.Υ. αη. θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο απηνθξαηνξίαο ηνπ Μάξθνπ Απξήιηνπ
590

. πσο 

ππνζηεξίρζεθε «ν Θεφο ηνπ Δπηθηήηνπ βέβαηα δελ είλαη ν Θεφο ησλ 

Υξηζηηαλψλ, νχηε έρνπκε θακηά πιεξνθνξία φηη γλψξηδε θάηη ζαθέο γηα 

ηνλ αλεξρφκελν Υξηζηηαληζκφ θαη ηηο βαζηθέο δνγκαηηθέο ζέζεηο ηνπ, πνπ 

δελ είραλ άιισζηε αθφκε ηφηε δηακνξθσζεί»
591
. Ο Δπάγγεινο Παπαλνχ-

ηζνο δελ δηζηάδεη λα αζθήζεη έληνλε θξηηηθή ζηελ επηθηήηεηα αληίιεςε 

γηα ηε ζχλδεζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην ζπκπαληηθφ ζεφ, δηφηη πεξηζσξην-

πνηεί ηε ζρέζε αλζξψπνπ πξνο άλζξσπν, θαζηζηψληαο αλέθηθηε κηα 

                                                 
588. Για την ομοιότητα της ορολογίας του Αποστόλου Παύλου με την αρχαιοελληνική 

φιλοσοφία βλ. Jean Pépin, «Ελληνισμός και χριστιανισμός», στο: François Ch}telet (επιμ.), 

Η Φιλοσοφία, Τόμος Α’, μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα, Γνώση, 2006, σσ. 216-223. 

Ειδικότερα για τους παραλληλισμούς της διδασκαλίας του με τη στωική φιλοσοφία βλ. 

Βασίλειος Ιωαννίδης, Απόστολος Παύλος και οι Στωικοί φιλόσοφοι˙ Michel Fattal, Saint Paul 

face aux philosophes épicuriens et stoïciens, Paris, L’ Harmattan, 2010˙ Αγγελική Αγγέλη, «Από 

την φιλοσοφική επιχειρηματολογία των Στωικών στην αποδεικτική των Χριστιανών 

Απολογητών», Φιλοσοφεῖν: ἐπιστήμη, εὔνοια, παρρησία, 17 (2018), σσ. 281-294. 

589. Για το πλαίσιο διδασκαλίας και τη σχέση του Επίκτητου με τον Απόστολο Παύλο βλ. 

Paul M. Robertson, Paul’s Letters and Contemporary Greco-Roman Literature. Theorizing a New 

Taxonomy, Leiden, Brill, 2016, σσ. 72-88 *Chapter 2: «Rethinking Paul and Paul’s Letters: Paul, 

Epictetus, and Philodemus in Context»+˙ Niko Huttunen, Paul and Epictetus on Law: A 

Comparison, London, T&T Clark, 2009, όπου παρουσιάζονται λεπτομερώς οι εκατέρωθεν 

απόψεις για τον θεϊκό και φυσικό νόμο˙ V. Henry T. Nguyen, Christian Identity in Corinth: A 

Comparative Study of 2 Corinthians, Epictetus and Valerius Maximus, Tübingen, Mohr Siebeck, 

2008, όπου γίνεται συγκριτική αποτίμηση των εννοιών πρόσωπον και persona.  

590. Βλ. σχετικά Eric R. Dodds, Εθνικοί και Χριστιανοί σε μια εποχή αγωνίας: Όψεις της 

θρησκευτικής εμπειρίας από τον Μ. Αυρήλιο ως τον Μ. Κωνσταντίνο, μτφ. Κώστας 

Αντύπας, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1995. 

591.  Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 229. 
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αγαπεηηθή ζρέζε θαη γη’ απηφ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ ρξηζηηαληθή 

αληίιεςε γηα ηελ αγάπε
592
. ηελ Ηζηνξία ησλ Ηδεψλ, σζηφζν, φπσο ζα 

επηζεκάλνπκε ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο καο, ν Δπίθηεηνο έκειε λα 

απνηειέζεη έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο «ζπλνκηιεηέο» ησλ δηαλνεηψλ 

ησλ νπνίσλ ε ζθέςε εκθνξνχληαλ απφ ηε ρξηζηηαληθή θνζκνζεσξία. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
592. Βλ. Ευάγγελος Π. Παπανούτσος, «Η ηθική φιλοσοφία του Επίκτητου. Ένας γενικός 

χαρακτηρισμός της και η σχέση της με τον χριστιανισμό», σσ. 22-25. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΔΒΓΟΜΟ 

Διεπζεξία θαη πξναίξεζε: ν επδαίκσλ βίνο 

Ι. Οη εζηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ειεπζέξσο πξάηηεηλ 

Γηαβάδνληαο ην έξγν ηνπ Δπηθηήηνπ αλαληίιεθηα ν αλαγλψζηεο 

αηζζάλεηαη έλα βαζχ αίζζεκα απειεπζέξσζεο. Πξνζηαγέο, παξαθιήζεηο, 

ζπκβνπιέο, φια θαηαηείλνπλ ζην απφιπην αγαζφ, ηελ ειεπζεξία
593
. Χο 

πξνυπφζεζε θαη ηαπηφρξνλα σο επαθφινπζν ηεο πξναίξεζεο, δεκηνπ-

ξγψληαο απφ θνηλνχ κε εθείλε ηνπο φξνπο ειεπζεξία ηεο πξναίξεζεο θαη 

πξναίξεζε γηα ειεπζεξία, εμπκλεί ηνλ άλζξσπν σο απηφβνπιν, απηφλνκν, 

απηεμνχζην νλ θαη «δηδάζθεη ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο, ηεο έθθξαζεο 

θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο»
594
. Καλείο θηιφζνθνο κέρξη ηελ επνρή ηνπ Δπί-

θηεηνπ δελ πξνζέδσζε ζηελ ειεπζεξία ηελ εζηθή δηάζηαζε, ηε δπλακηθή 

ιεηηνπξγία θαη ηελ νληνινγηθή ζέζε πνπ θαηαιακβάλεη ζηελ επηθηήηεηα 

ζεσξία θη φπσο έρεη επηζεκαλζεί «ν Δπίθηεηνο είλαη ν πξψηνο θαη ν ηειε-

πηαίνο θηιφζνθνο ηεο ειεπζεξίαο ηεο αξραηφηεηαο»
595

.  

Πξφθεηηαη γηα κηα ειεπζεξία κε δηπιφ ξφιν -ειεπζεξία ηνπ απην-

θαζνξηζκνχ θαη ειεπζεξία ηεο δξάζεο- πνπ ελ ζπλερεία επελδχεηαη κε 

θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ειεπζεξία αληηδηαζηέιιεηαη 

πξνο ηε δνπιεία φρη ζε ζεζκηθφ επίπεδν, αιιά ζε εζηθφ, ζρήκα ηδηαίηεξα 

πξσηφηππν γηα έλαλ θηιφζνθν πνπ έρεη βηψζεη ηφζν ν ίδηνο φζν θαη ν 

πεξίγπξφο ηνπ ηε δνπιεία σο δηαδεδνκέλε θαη θαηηζρχνπζα θαηάζηα-

ζε
596
. χκθσλα κε ηνλ Φηιφζνθν ηεο Νέαο ηνάο «κέγα ηη εἶλαη θαὶ γελ-

                                                 
593. Διατριβαί, Δ’, α’, 52: «τί λέγουσιν; ἀγαθόν σοι δοκεῖ ἡ ἐλευθερία; - Τὸ μέγιστον». Βλ. 

σχετικά την κλασική μελέτη για την ελευθερία στον Επίκτητο του Joseph Moreau, Épictète 

ou le secret de la liberté, Paris, Seghers, 1964. 

594. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ελευθερία και δουλεία στον Επίκτητο», στο: Χρίστος Α. 

Τέζας (επιμ.), Επίκτητος. Η ζωή και το έργο του, Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου 

(Πρέβεζα 17-19 Ιουνίου 1994), Πρέβεζα, 1997, σ. 102. 

595. Στο ίδιο. 

596. Βλ. σχετικά Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ελευθερία και δουλεία στον Επίκτητο», σσ. 

91-102. 
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λαῖνλ ἡ ἐιεπζεξία θαὶ ἀμηφινγνλ»
597
, γη’ απηφ θαη «ε πξάμε ηεο ειεπζε-

ξίαο» δφθηκα ζεσξείηαη «σο ελέξγεκα απηνζέζκηζεο»
598

. 

 ηε δηαηξηβή «Πεξὶ ἐιεπζεξίαο»
599
, ηε κεγαιχηεξε ζε έθηαζε αλά-

κεζα ζηηο ζσδφκελεο, κε ιηηφ θαη πεξηεθηηθφ ηξφπν ζεκεηψλεη φηη «ἐιεχ-

ζεξφο ἐζηηλ ὁ δλ ὡο βνχιεηαη, ὃλ νὔη’ ἀλαγθάζαη ἔζηηλ νὔηε θσιῦζαη 

νὔηε βηάζαζζαη, νὗ αἱ ὁξκαὶ ἀλεκπφδηζηνη, αἱ ὀξέμεηο ἐπηηεπθηηθαί, αἱ ἐθ-

θιίζεηο ἀπεξίπησηνη»
600
. ε απηφλ ηνλ νξηζκφ ν Δπίθηεηνο ζπκππθλψλεη 

ηηο απφςεηο ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δηάθξηζεο ησλ «ἐθ’ ἡκῖλ» απφ ηα 

«νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ», δίδνληαο έκθαζε ζηελ άζθεζε ησλ ηξηψλ ηφπσλ. Ο 

ειεχζεξνο άλζξσπνο κνξθνπνηεί θαη θαζνξίδεη ηε δσή ηνπ φπσο ζέιεη, 

έρνληαο βέβαηα αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο λα ππφθεηηαη (ζε) ή 

λα ζέηεη θαηαλαγθαζκνχο. Οη επηινγέο ηνπ, νη επηζπκίεο ηνπ θαη νη ηάζεηο 

ηνπ πξνζαλαηνιίδνληαη ζην πεδίν ησλ πξναηξεηηθψλ έξγσλ θαη ζαθψο 

δελ αλαιψλεηαη ζε πξάγκαηα πνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην ίδην. Ζ 

πξναλαθεξζείζα νξηνζέηεζε ηεο ειεπζεξίαο ραξαθηεξίδεηαη σο «κηα 

λφζε κνξθή αξλεηηθήο ειεπζεξίαο», θαζψο πξφθεηηαη «γηα αλεμαξηεζία 

απφ πεξηζηάζεηο θαη πάζε», γηα «δχλακε λα επηηχρεηο ηνπο ζηφρνπο ζνπ 

πνπ είλαη εμ’ νξηζκνχ θαινί»
601

.  

 Παξάιιεια εκπεξηέρεη θαη ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο ηεο βνχιε-

ζεο
602
, θαζψο ν άλζξσπνο έρεη ηελ απηνλνκία θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζέηεη 

                                                 
597. Διατριβαί, Δ’, α’, 54. 

598. Παναγιώτης Νούτσος, Νεοελληνικός Διαφωτισμός, σ. 180. 

599. Διατριβή, Δ’, α’˙ Για ένα σύντομο σχολιασμό βλ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ελευ-

θερία και δουλεία στον Επίκτητο», σσ. 99-101˙ Myrto Dragona-Monachou, «Epictetus on 

Freedom: Parallels between Epictetus and Wittgenstein», σσ. 127-135. 

600. Διατριβαί, Δ’, α’, 1. 

601. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ελευθερία και δουλεία στον Επίκτητο», σ. 99. 

602. Για το ζήτημα της ελευθερίας της βούλησης στον Επίκτητο βλ. André-Jean Voelke, L' 

idée de volonté dans le stoïcisme, σσ. 131-160, ιδιαίτερα την ανάλυση για τη χρήση των 

ρημάτων θέλειν και βούλεσθαι στο έργο του˙ Michael Frede, A Free Will. Origins of the 

Notion in the Ancient Thought, ed. A. A. Long, University of California Press, 2011, σσ. 44-48, o 

οποίος υποστηρίζει ότι η έννοια βούληση πρώτη φορά θεματοποιείται στο έργο του 

Επίκτητου˙ Charles H. Kahn, «Discovering the will. From Aristotle to Augustine», στο: John 

M. Dillon - A. A. Long (ed.), The Question of "eclecticism". Studies in Later Greek Philosophy, 
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ζηφρνπο, λα αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο, λα ζρεδηάδεη θαη λα πινπνηεί κε 

βάζε ηε ινγηθφηεηα θαη ηε ζέιεζή ηνπ, αξθεί λα κελ απζαηξεηεί 

απέλαληη ζηελ θαλνληθφηεηα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ζ πξναίξεζε σο 

πνιχζεκε έλλνηα απνηειεί ην θιεηδί γηα ηε ζεκαηνπνίεζε ηεο επηθηήηεηαο 

ειεπζεξίαο ηεο βνχιεζεο.  

 Ο Δπίθηεηνο ζέηεη ζπλερψο ην ίδην εξψηεκα, ήηνη «ηί νὖλ ἐζηη ηὸ 

πνηνῦλ ἀθψιπηνλ ηὸλ ἄλζξσπνλ θαὶ αὐηεμνχζηνλ»
603
, κε ζθνπφ λα 

αλαδείμεη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ειεπζεξία. ε παξαιιειηζκφ κε 

ηε γξαθή θαη ηε κνπζηθή ιέγεη φηη «ηί νὖλ ἐζηη ηὸ ἐλ ηῶ γξάθεηλ 

ἀθψιπηνλ πνηνῦλ θαὶ ἀπαξαπφδηζηνλ; - Ἡ ἐπηζηήκε ηνῦ γξάθεηλ. - Σί δ’ 

ἐλ ηῶ θηζαξίδεηλ; - Ἡ ἐπηζηήκε ηνῦ θηζαξίδεηλ. - Οὐθνῦλ θαὶ ἐλ ηῶ βηνῦλ 

ἡ ἐπηζηήκε ηνῦ βηνῦλ»
604
. Καη ζηελ επηζηήκε ηνπ βίνπ, δειαδή ζηε 

θηινζνθία, ειεχζεξνο δελ είλαη φπνηνο επηζπκεί πξάγκαηα πνπ 

εμαξηψληαη απφ άιινπο
605
, αιιά φπνηνο ξπζκίδεη ζσζηά φζα ππφθεηληαη 

ζηνλ ίδην.  Δπαλεξρφκελνο ζηνλ αξρηθφ νξηζκφ ηνλίδεη φηη «ἀθψιπηνο 

[…] θαὶ ἀλεκπφδηζηνο»
606

 είλαη φπνηνο απαληάεη ζε εξσηήκαηα θαη 

επηιέγεη αλάκεζα ζε δηιήκκαηα πνπ ηίζεληαη «ἐλ κὲλ ηῶ ζπγθαηαζεηηθῶ 

ηφπῳ»
607
, παξφκνηα φπνηνο απνθαζίδεη απξφζθνπηα λα ελεξγήζεη ή λα 

απνθχγεη θαηαζηάζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην «ὁξκζαη»
608

 θαη ζην «ἀθνξ-

κζαη»
609

 θη φπνηνο απηφβνπια ξπζκίδεη ην «ὀξέγεζζαη»
610

. «Διεπζεξία 

είλαη ε εζηθή λίθε ηνπ αλζξψπνπ, ε θαηαζηνιή ησλ παζψλ θαη ησλ 

                                                                                                                                            
University of California Press, 1988, σσ. 234-259, ιδίως σσ. 250-255, όπου συγκρίνεται η 

έννοια της προαίρεσης με εκείνη της voluntas. 

603. Διατριβαί, Δ’, α’, 62. 

604. Ό.π., Δ’, α’, 63. 

605. Ό.π., Δ’, α’, 64: «τὸν ἐφιέμενόν τινος τῶν ἐπ' ἄλλοις ὄντων ἐνδέχεται ἀκώλυτον εἶναι; 

- Οὔ». 

606. Ό.π., Δ’, α’, 69. 

607. Στο ίδιο˙ Διατριβαί, Δ’, α’, 74: «προθέσθαι *<+ ἥ ἐπιβαλέσθαι τις ἥ ἁπλῶς χρῆσθαι 

ταῖς προσπιπτούσαις φαντασίαις». 

608. Διατριβαί, Δ’, α’, 71. 

609. Στο ίδιο. 

610. Διατριβαί, Δ’, α’, 74. 
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νξέμεσλ, ν πεξηνξηζκφο ησλ επηζπκηψλ, ε απαιιαγή απφ νριεξέο 

ζθέςεηο θαη θηινδνμίεο άθαηξεο, ε απνθπγή πξνθιεηηθψλ πξαγκάησλ θαη 

ε απζηεξή ζηάζε ζε ζαγελεπηηθέο ππνζρέζεηο»
611
. πλεπψο, κε επίθε-

ληξν ηνλ άλζξσπν αλαπηχζζεηαη ην πιέγκα εθείλσλ ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

δελ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο. Πξφθεηηαη γηα έλα βνπιεηηθφ θάζκα 

δξαζηεξηνηήησλ θαη πξνζέζεσλ ησλ νπνίσλ ε ππαγσγή ή κε ζηελ 

εκβησκέλε δηάζηαζε ηεο ειεπζεξίαο έγθεηηαη ζηε ζπκθσλία ηνπο ή κε κε 

ηε ζεκειηψδε δηάθξηζε ησλ φλησλ θαη θπξίσο ζηε ιεηηνπξγία ηεο πξναί-

ξεζεο. 

 

ΙΙ. Αλαζρεηηθνί παξάγνληεο ηεο ειεπζεξίαο  

 Διεχζεξνο δελ είλαη ν θαχινο ζχκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην, δηφηη 

θαλείο δελ ζέιεη λα δεη θάλνληαο ζθάικαηα, λα θαηαιήγεη ζε φζα 

απνζηξέθεηαη θαη λα πξάηηεη ππφ θαζεζηψο ηαπεηλψλ ζπλαηζζεκάησλ 

φπσο ν θφβνο, ν θζφλνο, θ.ν.θ.
612
. Διεχζεξνο δελ είλαη θαη φπνηνο ζε 

θαηάζηαζε ζπγθερπκέλε, πνπ απνπζηάδεη ε θξηηηθή επεμεξγαζία ησλ 

εξεζηζκάησλ, ελεξγεί κε ηξφπν πνπ ζα κεηαληψζεη ή ζα ηνλ θάλεη λα 

αηζζαλζεί ληξνπή, θπξίσο ππνθχπηνληαο ζε επηζπκίεο γηα πξάγκαηα πνπ 

δελ εμαξηψληαη απφ ηνλ ίδην, κε θπξηφηεξν παξάδεηγκα ηηο ζπκπεξηθνξέο 

ηνπ έξσηα
613
. Δπίζεο, ν Δπίθηεηνο δελ ζπγθαηαιέγεη ζηνπο ειεχζεξνπο 

ηνπο «θαθνδαηκνλνῦληαο, δπζξννῦληαο, πελζνῦληαο»
614
, θαζψο ειεπζε-

ξία ζεκαίλεη ραξά θαη γαιήλε, γλσξίζκαηα ηα νπνία δελ κπνξεί λα 

επηηχρεη ν άλζξσπνο πνπ αζρνιείηαη κε αιιφηξηεο ππνζέζεηο θαη δελ 

ζηξέθεηαη ζηνλ εαπηφ ηνπ θαη ζηε θξνληίδα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ. Ζ 

ειεπζεξία, επηπιένλ, δελ θαηαθηάηαη «ἐθπιεξψζεη ηλ ἐπηζπκνπκε-

                                                 
611. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 235. 

612. Διατριβαί, Δ’, α’, 2-5. 

613. Ό.π., Δ’, α’, 15-18. 

614. Ό.π., Δ’, α’, 52. 
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λσλ»
615
, αιιά «ἀλαζθεπῆ ηο ἐπηζπκίαο»

616
, ζπκπέξαζκα πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ πνπ ζηξέθεηαη ζε μέλα πξάγκαηα. 

 Ο Δπίθηεηνο βηψλνληαο ν ίδηνο ηελ έιιεηςε θπζηθήο ειεπζεξίαο, 

ηε δνπιεία, δηεπθξηλίδεη φηη ε ειεπζεξία δελ είλαη απιά ην αληίζεην ηεο 

δνπιείαο, έλα ζσκαηηθφ ή πνιηηηθφ δηθαίσκα
617
, αιιά δεηνχκελν ζπκπε-

ξηθνξάο, απηνδηάζεζεο θαη πξναίξεζεο, εμ’ νπ θαη ε δηαηχπσζε φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα «κεηαθπζηθή ηεο ειεπζεξίαο»
618
. Αλ θαη ν δνχινο, 

φπσο θαη ηα άγξηα δψα, «ὀξέγεηαη ηο θπζηθο ἐιεπζεξίαο θαὶ ηνῦ 

αὐηφλνκα θαὶ ἀθψιπηα εἶλαη»
619
, ζθάιιεη ηαπηίδνληάο ηελ κε κηα 

απηφκαηε απφθηεζε επηπρίαο, θαη νδεγείηαη ζηελ απνγνήηεπζε. Δδψ 

απαληάηαη ε «γλήζηα έλλνηα ηεο αξλεηηθήο ειεπζεξίαο» ε νπνία 

πξνέξρεηαη απφ «ηνπο δνχινπο θαη ηα δψα πνπ δελ ζηέξγνπλ ζηνλ 

εγθισβηζκφ ηνπο»
620
. Έρεη παξαηεξεζεί ζρεηηθά φηη δνχινη πνπ απειεπ-

ζεξψλνληαη ζπκπεξηθέξνληαη αλαμηνπξεπψο θαη κε πνηαπφ ηξφπν δίρσο 

θαλέλα ίρλνο απηνθπξηαξρίαο ή γίλνληαη αληηθείκελν ρεηξφηεξεο θαη 

καδηθφηεξεο εθκεηάιιεπζεο, θαζψο φληεο δνχινη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ 

φξνπ έλλνηα δελ κπνξνχζαλ λα δηαθξίλνπλ πσο ε ειεπζεξία είλαη πξνζσ-

πηθή ππφζεζε
621
. Άιισζηε, εθθξάδεηαη ξεηά ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

Δπίθηεηνπ κε ηελ θνηλή αληίιεςε πεξί ειεπζεξίαο πνπ νδήγεζε ζηελ 

θαηαζηξνθή πφιεσλ θαη ζηνλ αιιεινζπαξαγκφ αλζξψπσλ
622

. 

                                                 
615. Ό.π., Δ’, α’, 175. 

616. Στο ίδιο. 

617. Βλ. σχετικά Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτε-

ρίας», σ. 236, σημ. 31, όπου παρουσιάζεται η κλασική και η ρωμαϊκή αντίληψη για τη 

δουλεία και τους ελεύθερους πολίτες, ενώ παρατίθεται και η σημαντικότερη βιβλιογρα-

φία για τα εν λόγω ζητήματα. 

618. Ό.π., σ. 236. 

619. Διατριβαί, Δ’, α’, 27. 

620. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ελευθερία και δουλεία στον Επίκτητο», σ. 99. 

621. Διατριβαί, Δ’, α’, 32-37. 

622. Ό.π., Δ’, α’, 171: «ὑπὲρ τῆς νομιζομένης ἐλευθερίας ταύτης οἱ μὲν ἀπάγχονται, οἱ δὲ 

κατακρημνίζουσιν αὑτούς, ἔστι δ' ὅτε καὶ πόλεις ὅλαι ἀπώλοντο». 
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 Ο Δπίθηεηνο δελ απνδέρεηαη ηε δνπιεία σο θπζηθή ή ζπκβαηηθή 

θαηάζηαζε θαη ζπεχδεη λα ην ηνλίδεη ζε θάζε επθαηξία. Θεσξεί φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα θνηλσληθή θαηάζηαζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δηαλνκή 

ησλ αγαζψλ θαη ηε ζπγθέληξσζε ηεο πνιηηηθήο εμνπζίαο, αιιά δελ 

κπνξεί λα απνηειεί δηθαηνινγία ππνηίκεζεο ή αλαμηνπξεπνχο ζπκπεξηθν-

ξάο. Τπνζηεξίδεη φηη θαη ν δνχινο «ἔρεη ηὸλ Γία πξφγνλνλ, ὥζπεξ πἱὸο 

ἐθ ηλ αὐηλ ζπεξκάησλ γέγνλελ θαὶ ηο αὐηο ἄλσζελ θαηαβνιο»
623

, 

γη’ απηφ είλαη «αδεξθφο». Υξεζηκνπνηεί κάιηζηα ηε ιέμε «νἰθέηεο»
624

 γηα 

λα παξνπζηάζεη ηνλ άλζξσπν πνπ ππεξεηεί ζηηο απηνθξαηνξηθέο απιέο 

θαη ζηα εχπνξα ζπίηηα παξέρνληαο ππεξεζίεο. πγθαηαιέγεηαη ζηα «νὐθ 

ἐθ’ ἡκῖλ» θαη δελ κπνξεί λα βαζίδεη θαλείο ηελ επδαηκνλία ηνπ ζηελ 

παξνπζία θαη ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνπο νηθέηεο. Αληίζεηα κε ηε 

ζπκβαηηθή αληίιεςε γηα ηε δνπιεία, σο «δνῦινο» νξίδεηαη ν «ἀπεηζλ ηῆ 

ζείᾳ δηνηθήζεη»
625
, φπνηνο «κέκςαζζαί πνηε ζεὸλ ἢ ἄλζξσπνλ»

626
, απηφο 

πνπ «ἢ θσιῦζαη ἢ ἀλαγθάζαη ἢ ἐκπνδίζαη ἢ ἄθνληα εἴο ηη ἐκβαιεῖλ»
627

, 

εγψ πνπ «ἂλ δὲ ηὸ ζσκάηηνλ ζαπκάζσ, δνῦινλ ἐκαπηὸλ παξαδέδσθα: ἂλ 

ηὸ θηεζείδηνλ, δνῦινλ»
628
. Ζ δνπιεία, ζπλεπψο, έγθεηηαη ζηελ αδπλακία 

απηνειέγρνπ, αληίιεςεο ηνπ θπζηθνχ γίγλεζζαη θαη απηνδηάζεζεο. 

 Λαλζαζκέλα ζηελ επνρή ηνπ, αιιά θαη ζήκεξα, πνιινί ζπλαξηνχλ 

ηελ ειεπζεξία κε ηελ πνιηηηθή εμνπζία ή κε ηελ θαηαγσγή ησλ αλζξψ-

πσλ. Πξνο επίξξσζε απηήο ηεο άπνςεο θέξεη ην παξάδεηγκα ελφο ππάηνπ 

                                                 
623. Ό.π., Α’, ιγ’, 3˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ελευθερία και δουλεία στον Επίκτη-

το», σ. 98. 

624. Διατριβαί, Β’, κγ’, 24: «ἔστι γάρ τις καὶ ὄνου χρεία, ἀλλ' οὐχ ἡλίκη βοός: ἔστι καὶ 

κυνός, ἀλλ' οὐχ ἡλίκη οἰκέτου: ἔστι καὶ οἰκέτου, ἀλλ' οὐχ ἡλίκη τῶν πολιτῶν: ἔστι καὶ 

τούτων, ἀλλ' οὐχ ἡλίκη τῶν ἀρχόντων»˙ Ό.π., Γ’, στ’, 6: «εἰ  κατὰ τὸν ἀγρὸν θέλεις, λάβε: 

λάβε τοὺς οἰκέτας, λάβε τὴν ἀρχήν, λάβε τὸ σωμάτιον»˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, 

«Ελευθερία και δουλεία στον Επίκτητο», σ. 97. 

625. Διατριβαί, Γ’, κδ’, 43˙ πβ. Μυρτώ Δραγώνα-Μονάχου, «Ελευθερία και δουλεία στον 

Επίκτητο», σ. 98. 

626. Διατριβαί, Γ’, κδ’, 58. 

627. Ό.π., Δ’, α’, 128. 

628. Ό.π., Α’, κε’, 23. 
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ν νπνίνο ζπγρέεη ηελ έλλνηα ηεο ειεπζεξίαο κε ηελ επγεληθή θαηαγσγή 

ηνπ θαη ηελ αίγιε ηνπ αμηψκαηφο ηνπ
629
, δίρσο λα αληηιακβάλεηαη φηη ν 

ειεχζεξνο δελ κπνξεί λα είλαη «ἀγελλήο […] δεηιφο […] ἀθφιαζηνο»
630

. 

Ζ ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα θνβνχληαη ή λα εμαξηνχλ ηε δσή ηνπο ή αθφκε 

γηα λα αγαπνχλ θαη’ επίθαζε  αλζξψπνπο πνπ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα 

ηνπο πξνζθέξνπλ πιηθά αγαζά ή λα ηνπο δηαζθαιίζνπλ θάπνην φθεινο 

ηνπο νδεγεί ζηελ εζσηεξηθή ππνδνχισζε
631
. Ζ επηβαιιφκελε ππαθνή, ε 

θνιαθεία θαη ε αδπλακία πξσηνβνπιίαο απνηεινχλ ζηνηρεία ηεο θνηλσ-

ληθήο δνπιείαο πνπ επηβάιιεη ε ηζρχο ησλ αμησκάησλ θαη βέβαηα είλαη 

αληίζεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ λνεκαηνδνηείηαη ε ειεπζεξία. Άιισζηε 

«νὐδ' ὑπαηεία νὐδ’ ἐπαξρία νὐδὲ βαζηιεία»
632

 αλήθνπλ ζηα «ἐθ’ ἡκῖλ» 

θαη ζπλεπψο ε εμάξηεζε απφ ηα αμηψκαηα κφλν ηελ ειεπζεξία θαη ηελ 

απαξεκπφδηζηε δσή δελ εμαζθαιίδεη. Ο Δπίθηεηνο ραξαθηεξίδεη ηελ 

πξνζθφιιεζε ζηελ πνιηηηθή εμνπζία σο «ηὴλ θαιιίζηελ θαὶ ιηπαξσ-

ηάηελ δνπιείαλ»
633

 θαη θαηαηάζζεη ηνπ απινθφιαθεο ζε δχν θαηεγνξίεο 

ηνπο «κηθξνδνχινπο»
634

 θαη ηνπο «κεγαινδνχινπο»
635

 αλάινγα κε ην κε-

γεζνο ηνπ ζθνπνχ πνπ επηδηψθνπλ. 

  

ΙΙΙ. Απηεπίγλσζε θαη Οξζνθξηζία  

 Χο πξφηππα ειεχζεξνπ αλζξψπνπ ν Δπίθηεηνο αλαθέξεη δχν 

θηινζφθνπο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη επεξεαζηεί ηδηαίηεξα, φπσο ήδε έρεη 

επηζεκαλζεί, ηνλ θπληθφ Γηνγέλε θαη ηνλ σθξάηε. Πηζηεχεη φηη ν 

Γηνγέλεο είρε θαηνξζψζεη κε ηνλ ηξφπν δσήο ηνπ λα αξλεζεί νπνηνδή-

                                                 
629. Ό.π., Δ’, α’, 5-10. 

630. Ό.π., Δ’, α’, 10. 

631. Ό.π., Δ’, α’, 60: «ἀλλὰ πλοῦτον φιλοῦμεν, δημαρχίαν, στρατηγίαν, ὑπατείαν. ὅταν 

ταῦτα φιλῶμεν καὶ μισῶμεν καὶ φοβώμεθα, ἀνάγκη τοὺς ἐξουσίαν αὐτῶν ἔχοντας 

κυρίους ἡμῶν εἶναι. διὰ τοῦτο καὶ ὡς θεοὺς αὐτοὺς προσκυνοῦμεν»˙ Ό.π., Δ’, α’, 148. 

632. Ό.π., Δ’, α’, 62. 

633. Ό.π., Δ’, α’, 40. 

634. Ό.π., Δ’, α’, 55. 

635. Ό.π., Δ’, α’, 56. 
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πνηε είδνο δνπιείαο, λα ζέβεηαη ηε ζεία δηνίθεζε θαη λα κελ πξνζθνιιά-

ηαη ζε πξάγκαηα πνπ δελ ηνπ αλήθνπλ
636
. Ο σθξάηεο ελψ, ζε αληίζεζε 

κε ηνλ Γηνγέλε, είρε θαη νηθνγέλεηα θαη παηξίδα δελ ηα ζεψξεζε πνηέ 

θηήκα ηνπ, αιιά ηελ θξίζηκε ψξα ηεο θαηαδίθεο ηνπ ππεξαζπίζηεθε ηελ 

ειεπζεξία ησλ επηινγψλ ηνπ θαη ηε «θηινζφθνπ» ζηάζε
637

 απνδεη-

θλχνληαο φηη ν άλζξσπνο «ἀπνζλῄζθσλ ζῴδεηαη, νὐ θεχγσλ»
638

. 

 Ζ βνχιεζε γηα έλαλ ειεχζεξν βίν πξνυπνζέηεη σο απαξαίηεην 

έξεηζκα ηελ νξζή θξίζε γηα ηα πξάγκαηα πνπ εμαξηψληαη απφ ηνλ ίδην 

ηνλ άλζξσπν, πξνθεηκέλνπ λα απνθεχγεηαη ε ζχγρπζε, ν θφβνο θαη ε 

ζηελαρψξηα. Ο άλζξσπνο νθείιεη λα ζεσξεί σο μέλα «ηὸ ζσκάηηνλ […], 

ηὰ κέξε αὐηνῦ, ηὰο δπλάκεηο, ηὴλ θηζηλ, ηὴλ θήκελ, ἀξράο, ηηκάο, ηέθλα, 

ἀδειθνχο, θίινπο»
639

 ηα νπνία ν Δπίθηεηνο ζεσξεί σο ηνπο πξνζσπηθνχο 

θαηαπηεζηέο, σο «ηνὺο ἐλ ἡκῖλ ηπξάλλνπο»
640
. Ζ ζπζζψξεπζε φισλ 

απηψλ ησλ ζθέςεσλ εληφο καο θαη ε ελαζρφιεζε κε ηα εθηφο δεκηνπξγεί 

«ηὴλ ἐλ ἡκῖλ ἀθξφπνιηλ»
641
. Αλαξσηηέηαη ζρεηηθά «πο νὖλ ἀθξφπνιηο 

θαηαιχεηαη;» γηα λα απαληήζεη ακέζσο «νὐ ζηδήξῳ νὐδὲ ππξί, ἀιιὰ 

δφγκαζηλ»
642
, κε ειεχζεξα δειαδή απφ πξνθαζνξηζκνχο δηαλνήκαηα. Ζ 

πξνζπάζεηα ηνπ θαζελφο καο έγθεηηαη ζην «λα ζπκπέζεη ε ζθαίξα ησλ 

πξαγκάησλ πνπ εμνπζηάδεη κε ηε ζθαίξα ησλ πξαγκάησλ πνπ ζέισ»
643

, 

κε απνηέιεζκα γλψζε, βνχιεζε θαη ειεπζεξία λα ζπλπθαίλνπλ έλα 

αδηάζπαζην πιέγκα. Χο εθ ηνχηνπ θειεχεη «ἀγξχπλεζνλ», ζπλέρηζε ηελ 

θηινζνθηθή εθγχκλαζε, αλαινγίζνπ ηελ επζχλε ζνπ γηα φζα ζε νξίδνπλ 

                                                 
636. Ό.π., Δ’, α’, 152-158. 

637.  Βλ. σχετικά Ό.π., Δ’, α’, 158-164. 

638. Ό.π., Δ’, α’, 165. 

639. Ό.π., Δ’, α’, 87. 

640. Ό.π., Δ’, α’, 86. 

641. Στο ίδιο. 

642. Στο ίδιο. 

643. Θανάσης Σαμαρτζής (επίμ.), Επίκτητος. Η ελευθερία. Αθήνα, Δώμα, 2017, σ. 99. 
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θαη έηζη κπνξεί φλησο ε δηδαζθαιία ηνπ λα απνβεί «ειεπζεξνπνηφο»
644

. 

Αο κε δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο φηη ε ζπνπδή ζηε θηινζνθία είλαη «ἡ ηαῖο 

ἀιεζείαηο ἐιεπζεξία»
645

 θαη ν Δπίθηεηνο ζπκβνπιεχεη «ζεξάπεπζνλ ἀληὶ 

γέξνληνο πινπζίνπ θηιφζνθνλ»
646
, θαζψο ν θηιφζνθνο κπνξεί λα ζνπ 

δείμεη ην δξφκν πνπ νθείιεηο λα αθνινπζήζεηο. Αλακθίβνια, ζα ππάξ-

μνπλ δπζθνιίεο θαη εκπφδηα, αιιά «πείξαζφλ […]: νὐθ ἔζηηλ αἰζρξὰ ἡ 

πεῖξα»
647

. ε απηή ηελ πξνζπάζεηα ππάξρεη έλαο ζχκκαρνο θαη ζπκπαξα-

ζηάηεο, ν ζεφο, κε ηνλ νπνίν ρξεηάδεηαη λα βξίζθεηαη ην αλζξψπηλν 

ππνθείκελν ζε ζπκπφξεπζε
648
. Δλ πξνθεηκέλσ έρεη εηπσζεί φηη «δχν είλαη 

νη δξφκνη γηα ηελ ειεπζεξία: ν δξφκνο ηεο δηεξεχλεζεο ηεο δχλακεο θαη 

ν δξφκνο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο ζέιεζεο»
649

. 

 Ζ ειεπζεξία δελ είλαη κηα άλαξρε επηζπκία, αιιά ζπγρξνλίδεηαη κε 

ηελ θνζκηθή ξνή, ην γίγλεζζαη, ην νπνίν ν άλζξσπνο πξέπεη λα θαηαλν-

ήζεη θαη λα απνδερζεί γηα λα αηζζαλζεί ειεχζεξνο. Γη’ απηφ ρξεηάδεηαη 

«καλζάλεηλ ἕθαζηα νὕησ ζέιεηλ ὡο γίλεηαη»
650

 θαη λα ζπκάηαη φηη «αὕηε 

ἡ ὁδὸο ἐπ’ ἐιεπζεξίαλ ἄγεη […] εἰπεῖλ ἐμ ὅιεο ςπρο ηὸ ἄγνπ δέ κ', ὦ 

Εεῦ, θαὶ ζχ γ’ ἡ Πεπξσκέλε»
651
. ε απηφ ην ζεκείν ηίζεηαη ην δήηεκα ηεο 

ζρέζεο αλαγθαηφηεηαο-ειεπζεξίαο ζην επηθηήηεην έξγν
652

. Ο Δπίθηεηνο 

«κηιάεη απφ ηελ άπνςε ηεο αλαγθαηφηεηαο, κε κηα πξνθαλψο ληεηεξκηλη-

                                                 
644. Διατριβαί, Δ’, α’, 176˙ πβ. Παναγιώτης Νούτσος, «Η «ελευθεροποιός» διδασκαλία του 

Επίκτητου», στο: Χρίστος Α. Τέζας (επιμ.), Επίκτητος. Η ζωή και το έργο του, Πρακτικά 

Επιστημονικού Συνεδρίου (Πρέβεζα 17-19 Ιουνίου 1994), Πρέβεζα, 1997, σσ. 149-154. 

645. Διατριβαί, Δ’, α’, 113. 

646. Ό.π., Δ’, α’, 177. 

647. Στο ίδιο. 

648. Διατριβαί, Δ’, α’, 98: «ἐὰν τ θε προσκατατάξῃ ἑαυτόν, διελεύσεται ἀσφαλῶς». 

649. Θανάσης Σαμαρτζής (επίμ.), Επίκτητος. Η ελευθερία, σ. 99. 

650. Διατριβαί, Α’, ιβ’, 15. 

651. Ό.π., Δ’, α’, 131. 

652. Βλ. σχετικά Rodrigo Sebasti{n Braicovich, «Freedom and Determinism in Epictetus’ 

Discourses», The Classical Quarterly, 60/1 (2010), σσ. 202-220, στο οποίο συνδέεται η 

αναγκαιότητα με την προαίρεση του δρώντος σε συγκεκριμένη χρονική συγκυρία και 

κατάσταση. 
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ζηηθή δηάζεζε»
653
, φηαλ ππνζηεξίδεη γηα παξάδεηγκα φηη νη άλζξσπνη 

«πέθπθελ αὐηνὶ ηὴλ γλψκελ ηὴλ αὑηλ ζπλεξκνζκέλελ ηνῖο γηλνκέλνηο 

ἔρσκελ»
654
. Χζηφζν, δελ παχεη λα θαηαθάζθεη ηελ ειεπζεξία, εθφζνλ ν 

άλζξσπνο έρεη θαηά λνπ θαη εθαξκφδεη ηε ζεκειηψδε δηάθξηζε ησλ 

ππαξθηψλ ζε «ἐθ’ ἡκῖλ» θαη «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ».  

 Ζ ειεπζεξία είλαη πξψηηζηα κηα εζσηεξηθή θαηάζηαζε πνπ 

επηηξέπεη ζηνλ άλζξσπν λα ζθέθηεηαη, λα εθθξάδεηαη θαη λα δξα 

ζχκθσλα κε ηνλ εζηθφ θψδηθα πνπ εδξαηψλνπλ νη ηξεηο ηφπνη, φπσο 

είρακε ηελ επθαηξία λα επηζεκάλνπκε παξαπάλσ. Διεχζεξνο είλαη 

εθείλνο πνπ πξάηηεη «πάληα θαηὰ πξναίξεζηλ θαὶ ὃλ νὐδεὶο δχλαηαη 

θσιῦζαη»
655
, ζηνλ νπνίν «πξφρεηξα ηὰ πξάγκαηα ὡο βνχιεηαη»

656
. Κη 

αθψιπηνο είλαη ν άλζξσπνο πνπ «κεδελὸο ηλ ἀιινηξίσλ ἐθηέκελνο»
657

, 

ελψ σο αιιφηξηα νξίδνληαη φζα «νὐθ ἔζηηλ ἐθ’ ἡκῖλ νὔη’ ἔρεηλ νὔηε κὴ 

ἔρεηλ νὔηε πνηὰ ἔρεηλ ἢ πο ἔρνληα»
658
. Ο Δπίθηεηνο ελ ηέιεη «ζέιεη λα 

ππνζηεξίμεη κηα ειεπζεξία πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ πξναίξεζηλ ηνπ αηφκνπ, 

λα ζθέθηεηαη φ,ηη ζέιεη, φπσο ζέιεη θαη φπνηε ζέιεη»
659
. Χο εθ ηνχηνπ, ε 

ειεπζεξία είλαη «πνιχ πιαηχηεξε απφ ηελ ηθαλφηεηα απηελέξγεηαο πνπ 

απαηηείηαη απφ ην πξφβιεκα ηεο ειεχζεξεο βνχιεζεο, πνιχ πινπζηφηεξε 

απφ απηφ πνπ εμαξηάηαη απφ καο θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθε απφ ηελ 

εζσηεξηθή ειεπζεξία ηεο παξαίηεζεο, επεηδή κεξηθέο θνξέο απηή ε ειεπ-

ζεξία νδεγεί ζε έλα είδνο “δηθαηψκαηνο ζηελ αληίζηαζε”»
660

. 

                                                 
653. Myrto Dragona-Monachou, «Epictetus on Freedom: Parallels between Epictetus and 

Wittgenstein», σ. 123. 

654. Διατριβαί, Α’, ιβ’, 17. 

655. Ό.π., Α’, ιβ’, 9. 

656. Ό.π., Δ’, α’, 128˙ πβ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σσ. 221-222, 

όπου συνδέεται η ελευθερία με την ειμαρμένη (Διατριβαί, Δ’, α’, 128-130) και τίθεται το 

ερώτημα αν όντως υπάρχει ελευθερία της βούλησης στο επικτήτειο έργο. 

657. Διατριβαί, Δ’, α’, 129. 

658. Στο ίδιο. 

659. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτερίας», σ. 235. 

660. Myrto Dragona-Monachou, «Epictetus on Freedom: Parallels between Epictetus and 

Wittgenstein», σ. 126.  
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IV. Σν θηινζνθείλ σο δπλαηόηεηα επίηεπμεο ηεο εύξνηαο βίνπ  

 Σα ιφγηα ηνπ Δπίθηεηνπ ζπκίδνπλ ή γηα λα αθξηβνινγήζνπκε 

πξννησλίδνπλ ηα θείκελα παξακπζίαο κεηαγελέζηεξσλ θηινζφθσλ φπσο 

είλαη ε Consolatio Vitae ηνπ Βνήζηνπ.  ην έξγν ηνπ σο θχξηα κνηίβα 

ελάξεησλ επαγγειηψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ «εὔξνηαλ»
661
, ηελ «ἀπάζεηαλ»

662
, 

ηελ «ἀηαξαμίαλ»
663
, ηελ «ἀθνβίαλ»

664
, ηελ «ἀιππίαλ»

665
 θαη ηελ 

«εὐζηαζείαλ»
666
. Σν εζηθφ ιεμηιφγην ηεο επηθηήηεηαο θηινζνθίαο θαηά-

δεηθλχεη ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ησλ ειεχζεξσλ επηιν-

γψλ ηνπ αηφκνπ κε ζηφρν έλαλ ελάξεην θαη επδαίκνλα βίν
667

 θαη αλακθί-

βνια πξνυπνηίζεηαη ε «νἰθείσζηο»
668

 κε ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Άιισζηε 

ζηνλ Δπίθηεην «ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ πξνο ηελ αξεηή θαη ην αγαζφ δελ 

είλαη θαηά ζπκβεβεθφο […], αιιά ζπληζηά ηελ νπζία ηεο αλζξσπηάο ηνπ, 

ηαπηίδεηαη κε ην είλαη ηνπ αλζξψπνπ»
669

. 

 Ο Δπίθηεηνο ζπλδέεη ηνλ επδαίκνλα βίν κε ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, γη’ απηφ ππνδεηθλχεη «κὴ δήηεη ηὰ γηλφκελα γίλεζζαη ὡο 

ζέιεηο, ἀιιὰ ζέιε ηὰ γηλφκελα ὡο γίλεηαη θαὶ εὐξνήζεηο»
670
. Ζ πξνζηαγή 

απηή θαιεί νπζηαζηηθά ηνλ άλζξσπν λα αζρνιεζεί κε ηνλ εαπηφ ηνπ, λα 

αγσληζηεί γηα ηελ απηνγλσζία θαη ελεξγψληαο κε πξνζνρή λα βξεζεί ζε 

                                                 
661. Διατριβαί, Α΄, δ’, 3. 

662. Στο ίδιο. 

663. Για την αταραξία αφιερώνει τη δεύτερη διατριβή στο δεύτερο βιβλίο των Διατριβών 

με τίτλο «Περὶ ἀταραξίας»˙ πβ. Jean Brun, Le stoϊcisme, σσ. 106-107. 

664. Διατριβαί, Γ’, κδ’, 116. 

665. Στο ίδιο. 

666. Βλ. την κθ’ διατριβή «Περὶ εὐσταθείας» στο πρώτο βιβλίο των Διατριβών. 

667. Βλ. σχετικά Χρίστος Α. Τέζας, «Αρετή και ευδαιμονία κατά τον Επίκτητο», σσ. 103-

126. 

668. SVF, II, 724˙ πβ. Ιωάννης Γ. Δελλής, Φιλοσοφική συμβουλευτική, σ. 49. 

669. Κωνσταντίνος Βουδούρης, «Η στωική ηθική φιλοσοφία ως θεραπεία», σ. 189. 

670. Εγχειρίδιον, η’˙ πβ. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκτητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης 

καρτερίας», σ. 233, σημ. 25˙ Ιωάννης Γ. Δελλής, Φιλοσοφική συμβουλευτική, σ. 53. Βλ. Ό.π., 

σ. 49, σημ. 11, όπου συγκεντρώνεται η βιβλιογραφία για στην στωική έννοια της οἰκειώ-

σεως. Βλ. και Pierre Hadot, Qu’ est-ce que la philosophie antique, Gallimard, 1995, σσ. 295-296, 

στις οποίες επιγραμματικά τίθεται η σημασία της αυτογνωσίας σε σχέση με της άσκηση 

της προσοχής. 
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αξκνλία κε ηελ εθάζηνηε πξαγκαηηθφηεηα, ε νπνία αιιάδεη αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ίδην. ε θακία, σζηφζν, πεξίπησζε δε ζπκβνπιεχεη ηνλ άλζξσπν 

λα δήζεη έλαλ κνλψηε βίν, δηφηη «ἐξεκία ἐζηὶ θαηάζηαζίο ηηο ἀβνεζή-

ηνπ»
671
. Ζ εχξνηα, ζεκειηψδεο ζησηθή δηδαζθαιία

672
, σο εηπκνινγία 

ζεκαίλεη ηελ θαιή ξνή, ελ πξνθεηκέλσ ηε ξνή, ηελ πνξεία ησλ πξαγκά-

ησλ, ην πσο κεηαβάιιεηαη ε πξαγκαηηθφηεηα θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ 

πξνκειέηε ησλ θαθψλ, ησλ δπζάξεζησλ κειινληηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ο 

Δπίθηεηνο ζπκβνπιεχεη ηνλ αλζξσπν λα απνδέρεηαη ηα γελφκελα, δηφηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα δελ παχεη λα είλαη ξεπζηή θαη γη’ απηφ δελ ρξεηάδεηαη λα 

παξαζχξεηαη απφ παξνληηθέο ζπλαηζζεκαηηθέο κεηαβνιέο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν κπνξεί λα αληηκεησπίδεη κε κεγαιχηεξε ζχλεζε θαη νξζνινγηζκφ 

ηηο επεξρφκελεο θαθνηπρίεο, επεηδή «ζάλαηνο θαὶ θπγὴ θαὶ πάληα ηὰ 

δεηλὰ θαηλφκελα πξὸ ὀθζαικλ ἔζησ ζνη θαζ’ ἡκέξαλ»
673
. Ζ εχξνηα, ελ 

ηέιεη, είλαη επαθφινπζν ηεο ελαζρφιεζεο κε ηα «ἐθ’ ἡκῖλ», ηεο θαηαλφε-

ζεο ηεο δηάθξηζεο ησλ πξαγκάησλ θαη σο εθ ηνχηνπ αλ θάπνηνο «ἔμσ 

δεηλ ἀεὶ ηὴλ εὔξνηαλ θαὶ κεδέπνη’ εὐξνεῖλ δπλάκελνο»
674

.  

 Ήδε αλαπηχρζεθε ε δπζθνξία ηνπ Δπίθηεηνπ γηα ηε κειέηε  

ζπιινγηζκψλ θαη επηρεηξεκάησλ πνπ δελ ζπλαξηψληαη κε ηελ εκβίσζε 

ηεο πξαθηηθήο δηάζηαζεο ηνπ θηινζνθείλ. Οη εζηθέο έλλνηεο έρνπλ ηδηαί-

ηεξε αμία θαη ζπγθξνηνχλ «ηέινο ηνπ βίνπ», κε ηνλ ησηθφ Φηιφζνθν λα 

θαηεγνξεί φπνηνλ πεξηνξίδεηαη ζηε ιεθηηθή φςε ηεο θηινζνθίαο θαη 

αγλνεί ηελ εζηθή θαη αξεηνινγηθή δηάζηαζε απηήο ηνλίδνληαο φηη «νὐδέ-

                                                 
671. Διατριβαί, Γ’, κγ’, 1˙ πβ. Ιωάννης Γ. Δελλής, Φιλοσοφική συμβουλευτική, σ. 52. 

672. Γεώργιος Καραγιάννης, «Η εύροια βίου ως παιδευτικό ιδανικό στη φιλοσοφία των 

Στωικών», στο: Κωνσταντίνος Βουδούρης (επιμ.), Ελληνιστική Φιλοσοφία, Αθήνα, 1994, 

σσ. 138-150. 

673. Εγχειρίδιον, κα’˙ πβ. Martha Nussbaum, Η θεραπεία της επιθυμίας, σ. 483. 

674. Διατριβαί, Β’, ιστ’, 47˙ πβ. Γραμματίκη Αλατζόγλου, «Η έννοια της αταραξίας στον 

Επίκτητο και στον Δημόκριτο», σ. 17.   
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πνηε δ’ εὐζηαζείαο ὠξέρζεο, ἀηαξαμίαο, ἀπαζείαο: νὐδέλα ηνχηνπ ἕλεθα 

ἐζεξάπεπζαο, ζπιινγηζκλ δ’ ἕλεθα πνιινχο»
675

. 

 ην εξψηεκα «ηη είλαη ε δσή;»
 
ν Δπίθηεηνο απαληάεη κε ηξεηο 

παξαζηαηηθέο παξνκνηψζεηο. ηελ πξψηε, ε δσή είλαη έλα ζεαηξηθφ δξά-

κα ζην νπνίν άλζξσπνο θαιείηαη λα ππνδπζεί ην ξφιν πνπ ηνπ έρεη 

επηθπιάμεη ν ζεφο φζν θαιχηεξα κπνξεί είηε πξφθεηηαη γηα κεγάιν είηε 

γηα κηθξφ ξφιν
676
. ηηο Γηαηξηβέο ην κνηίβν επαλέξρεηαη κε ηε δηαπίζησ-

ζε φηη ν ξφινο κπνξεί λα είλαη είηε ζε ηξαγσδία είηε ζε θσκσδία, είηε 

απαηηεί ηε κάζθα ελφο ηξαγσδνχ, είηε ελφο γεισηνπνηνχ
677
. Καη ν 

Μάξθνο Απξήιηνο θάλεη κηα αλάινγε παξνκνίσζε ηνπ θφζκνπ κε 

ζεαηξηθή ζθελή
678
. ηε δεχηεξε, ε δσή παξνκνηάδεηαη κε γηνξηή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ν άλζξσπνο θαιείηαη λα βηψζεη φζν πην φκνξθα ην 

ζέακα
679
. ηαλ ν ζεφο θξίλεη φηη ν άλζξσπνο έρεη θιείζεη ηνλ θχθιν ηεο 

δσήο ηνπ απνρσξεί απφ ηε γηνξηή, έρνληαο φκσο ζπκκεηάζρεη ζε κηα 

ραξά, ηελ νπνία κνηξάζηεθε καδί ηνπ, δψληαο ειεχζεξνο θαη απαζήο
680

. 

                                                 
675. Διατριβαί, Γ’, κστ’, 13˙ πβ. Ό.π., Γ’, κδ’, 78-79: «ποίαν ὠφέλειαν; συλλογισμοὺς ἵν' 

ἀναλύσῃς ἑκτικώτερον ἥ ἐφοδεύσης ὑποθετικούς; καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ἀδελφὸν 

ἀπέλιπες, πατρίδα, φίλους, οἰκείους, ἵνα ταῦτα μαθὼν ἐπανέλθῃς; ὥστ' οὐχ ὑπὲρ 

εὐσταθείας ἀπεδήμεις, οὐχ ὑπὲρ ἀταραξίας». 

676. Εγχειρίδιον, ιζ’: «Μέμνησο, ὅτι ὑποκριτὴς εἶ δράματος, οἵου ἅν θέλῃ ὁ διδάσκαλος: ἅν 

βραχύ, βραχέος: ἅν μακρόν, μακροῦ: ἅν πτωχὸν ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ, ἵνα καὶ τοῦτον 

εὐφυῶς ὑποκρίνῃ ἅν χωλόν, ἅν ἄρχοντα, ἅν ἰδιώτην. σὸν γὰρ τοῦτ' ἔστι, τὸ δοθὲν 

ὑποκρίνασθαι πρόσωπον καλῶς: ἐκλέξασθαι δ' αὐτὸ ἄλλου»˙ πβ. Μαρία Πρωτοπαπά-

Μαρνέλη, Στωικοί: Η επιστήμη της ρητορικής, σ. 99. 

677. Διατριβαί, Ι, κθ’, 41-42: «ἔσται χρόνος τάχα, ἐν ᾧ οἱ τραγῳδοὶ οἰήσονται ἑαυτοὺς εἶναι 

προσωπεῖα καὶ ἐμβάδας καὶ τὸ σύρμα. ἄνθρωπε, ταῦτα ὕλην ἔχεις καὶ ὑπόθεσιν. φθέγξαι 

τι, ἵνα εἰδῶμεν πότερον τραγῳδὸς εἶ ἥ γελωτοποιός: κοινὰ γὰρ ἔχουσι τὰ ἄλλα 

ἀμφότεροι»˙ πβ. Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο Επίκτητος και η στωική σοφία, σσ. 151-154. 

678. Μάρκος Αυρήλιος, Εις εαυτόν, ΙΑ’, στ’. 

679. Διατριβαί, Β’, ιδ’, 24-25: «οὕτως καὶ ἐνθάδ' ἐν τῇ πανηγύρει ταύτῃ: οἱ μέν τινες ὡς 

κτήνη οὐδὲν πλέον πολυπραγμονοῦσι τοῦ χόρτου: ὅσοι γὰρ περὶ κτῆσιν καὶ ἀγροὺς καὶ 

οἰκέτας καὶ ἀρχάς τινας ἀναστρέφεσθε, ταῦτα οὐδὲν ἄλλο ἥ χόρτος ἐστίν: ὀλίγοι δ' εἰσὶν 

οἱ πανηγυρίζοντες ἄνθρωποι φιλοθεάμονες»˙ πβ. Thomas Bénatouïl, «Theôria and scholê 

in Epictetus», σ. 150, όπου επισημαίνεται η χρήση παρόμοια αναλογίας από τον Πυθαγό-

ρα, τον Πλάτωνα, την Ακαδημία και τον Αριστοτέλη. 

680. Ό.π., Γ’, ε’, 7-11. Ιδίως στο στιχ. 10: «νῦν με θέλεις ἀπελθεῖν ἐκ τῆς πανηγύρεως: 

ἄπειμι, χάριν σοι ἔχω πᾶσαν, ὅτι ἠξίωσάς με συμπανηγυρίσαι σοι καὶ ἰδεῖν ἔργα τὰ σὰ 
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ηελ ηξίηε παξνκνίσζε ε δσή εμεηθνλίδεηαη σο ηαμίδη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ νπνίνπ φηαλ ην θαξάβη πξνζνξκεζζεί ζε ιηκάλη νθείιεηο λα είζαη ζε 

εγξήγνξζε γηα ην πφηε ζα ζε θσλάμεη ν πινίαξρνο
681
. Τπελζπκίδεηαη 

κεηαμχ άιισλ ε παξνδηθφηεηα ζε απηφλ ηνλ θφζκν θαη ε απφξξηςε ησλ 

θηεηηθψλ αληηιήςεσλ γηα φζα ππάξρνπλ γχξσ καο, φπσο ην «γπλαηθά-

ξηνλ θαὶ <ηὸ> παηδίνλ»
682
. Πξφθεηηαη αλακθίβνια γηα ηξεηο πνιχ φκνξθεο 

εηθφλεο αλάδεημεο ηεο πεξαηφηεηαο θαη ηνπ κεγαιείνπ ηεο αλζξψπηλεο 

χπαξμεο. Ο Δπάγγεινο Παπαλνχηζνο ιέγεη φηη «ν θφζκνο είλαη έλα 

ζέακα, κπξνζηά ζην νπνίν ζηέθεζαη, ην βιέπεηο θαη δελ κεηέρεηο παξά 

ηφζν κφλν, φζν κπνξείο λα εμνπζηάδεηο ρσξίο λα δηαθηλδπλεχζεηο ηελ 

ειεπζεξία ζνπ, ηελ απηνηέιεηα, ηελ απηάξθεηά ζνπ. Απηφ έρεη έλα 

κεγαιείν»
683
. Με ιηηφ θαη ζπκβνιηθφ ηξφπν ν Δπίθηεηνο καο ζπκίδεη φηη 

είκαζηε παξνληηθνί ζε απηφλ ηνλ θφζκν, δελ είκαζηε ηδηνθηήηεο ηνπ, γη’ 

απηφ αο δήζνπκε φζν ην δπλαηφλ πην αζφξπβα θαη ραξνχκελα, εξκελεχν-

ληαο φζν πην πεηπρεκέλα κπνξνχκε ην ξφιν πνπ καο αλαηέζεθε, ρσξίο λα 

κεκςηκνηξνχκε. Σφζν απιά θαη ηφζν δχζθνια.  

 Ο θηιφζνθνο ηεο Νέαο ηνάο κε επίγλσζε ηεο δπζθνιίαο θαη ηνπ 

κφρζνπ πνπ απαηηεί ε εηιηθξηλήο ελαζρφιεζε κε ηε θηινζνθία ζεκεηψλεη 

εκθαηηθά φηη «ἰαηξεῖφλ ἐζηηλ, ἄλδξεο, ηὸ ηνῦ θηινζφθνπ ζρνιεῖνλ»
684

. O 

παξαιιειηζκφο ηεο θηινζνθίαο κε ηελ ηαηξηθή, ν νπνίνο εθθξάδεηαη 

                                                                                                                                            
καὶ τῇ διοικήσει σου συμπαρακολουθῆσαι *σοί+»˙ πβ. Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο Επίκτητος και η 

στωική σοφία, σσ. 156-158 και σ. 218. 

681. Εγχειρίδιον, ζ’˙ πβ. Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, Στωικοί: Η επιστήμη της ρητορικής, 

σ. 103, όπου παρουσιάζεται και η συγγένεια της παρομοίωσης με τα «ὁμοιώματα» του 

Αρίστωνος˙ Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο Επίκτητος και η στωική σοφία, σ. 132. 

682. Εγχειρίδιον, ζ’. 

683. Ευάγγελος Π. Παπανούτσος, «Η ηθική φιλοσοφία του Επίκτητου. Ένας γενικός 

χαρακτηρισμός της και η σχέση της με τον χριστιανισμό», σ. 12. Βλ. σχετικά και Τζαίησον 

Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, σσ. 27-33, σύμφωνα με τον οποίο ο Επίκτητος 

συλλαμβάνει τη ζωή ως παιχνίδι, με την έννοια της χαράς και της ευχαρίστησης. 

684. Διατριβαί, Γ’, κγ’, 30˙ πβ. Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκητος: ο λόγος της φιλοσοφη-

μένης καρτερίας», σ. 234˙ Katerina Ierodiakonou, «The Philosopher as God’s Messenger», σ. 

68˙ Ιωάννης Γ. Δελλής, Φιλοσοφική συμβουλευτική, σ. 50. 
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ηδηαίηεξα εχγισηηα ζηνλ Γαιελφ
685
, απαληάηαη ζε αξθεηά ζεκεία ηνπ 

επηθηήηεηνπ έξγνπ, αλαδεηθλχνληαο ηε ζεξαπεπηηθή δηάζηαζε ηεο θηιν-

ζνθίαο, αιιά θαη ηελ επίπνλε πξνζπάζεηα πνπ πξνυπνζέηεη ε θηινζν-

θηθή εθπαίδεπζε. Ζ ζχλδεζε απηή γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο ηέρλεο 

αιππίαο ε νπνία πξσηνζπλαληάηαη ζηνλ Αληηθψληα
686
, βξίζθεη μερσξη-

ζηή έθθξαζε ζηνπο ησηθνχο, φπσο βιέπνπκε, θαη επαλαιακβάλεηαη ζηηο 

εζηθέο πξαγκαηείεο ηνπ Γαιελνχ
687
. Ο θηιφζνθνο σο ηαηξφο είλαη έλα 

κνηίβν ηδηαίηεξα ζπλεζηζκέλν ζηε ζησηθή θηινζνθία
688
, ελψ ν Δπίθηεηνο 

θαίλεηαη φηη έρεη επεξεζηεί ζε απηφ ην ζεκείν απφ ηνλ  Μνπζψλην Ρνχθν 

ν νπνίνο αλαθέξεη φηη ε θηινζνθία είλαη επηζηήκε «πξαθηηθή θαζάπεξ ἥ 

ηε ἰαηξηθή θαη ἡ κνπζηθή»
689

. 

 χκθσλα κε ηνλ θηιφζνθν ηεο Νηθφπνιεο ν άλζξσπνο θαιείηαη λα 

αληηιεθζεί ηελ αδπλακία ηνπ θαη ηελ άγλνηα ηνπ γηα ηνλ θφζκν, ψζηε 

«νὐ δεῖ ἡζζέληαο ἐμειζεῖλ, ἀιι’ ἀιγήζαληαο. ἔξρεζζε γὰξ νὐρ ὑγηεῖο, 

ἀιι’ ὁ κὲλ ὦκνλ ἐθβεβιεθψο, ὁ δ’ ἀπφζηεκα ἔρσλ, ὁ δὲ ζχξηγγα, ὁ δὲ 

θεθαιαιγλ»
690
. Ο θηιφζνθνο ζα δηαγλψζεη ηα πξνβιήκαηα ηνπ θαη κε 

ηε θηινζνθηθή ζπδήηεζε ζα θέξεη ζηελ επηθάλεηα ηελ αηηία ηεο ιχπεο 

ηνπ, ψζηε ν άλζξσπνο αλ θαη κπνξεί λα θχγεη ζηελαρσξεκέλνο, «ἐπε-

ζηξάθε εἰο αὑηὸλ»
691
. Ζ πξνζέγγηζε κε ηε θηινζνθία γίλεηαη ζηαδηαθά 

                                                 
685. Γαληνός, «Ὅτι ἱατρός ἄριστος καὶ φιλόσοφος», στο: C.G. Kühn (ed.), Κλαύδιου Γαλη-

νού Άπαντα. Clavdii Galeni Opera Omnia. Tomus I, Hildesheim, 21964, σσ. 53-61.  

686. Δέσποινα Μωραι  του, Τέχνη αλυπίας. Ο σοφιστής Αντιφών και η ψυχολογία στην αρ-

χαία Ελλάδα, Gutenberg, 2016. 

687. Γαληνός, Για την αποφυγή της λύπης. Η πραγματεία Περί ἀλυπίας. Βλ. ενδεικτικά 

Αγγελική Αγγέλη, «Ηθικές εκφάνσεις της ψυχοσωματικής ενότητας του ανθρώπου 

σύμφωνα με τον Γαληνό», σύναψις, 45/13 (2017), σσ. 19-22. 

688. Βλ. σχετικά Βασίλειος Α. Κύρκος, «Επίκητος: ο λόγος της φιλοσοφημένης καρτε-

ρίας», σ. 234, σημ. 27˙ πβ. Δέσποινα Μωραι  του, Τέχνη αλυπίας, σ. 57. 

689. J. Venhuizen Peerlkamp (ed.), C. Musonii Rufi Philosophi Stoici Reliquiae et Apophthegmata, 

σ. 177˙ πβ. Jean-Baptiste Gourinat, Οι στωικοί για την ψυχή, σ. 20.  

690. Διατριβαί, Γ’, κγ’, 30-31. 

691. Ό.π., Γ’, κγ’, 37˙ πβ. Ιωάννης Γ. Δελλής, Φιλοσοφική συμβουλευτική, σ. 50. 
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θαη βαζκεδφλ, δηαθνξεηηθά κπνξεί ν ελδηαθεξφκελνο λα νδεγεζεί ζηελ 

«αζζέλεηα»
692

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
692. Ό.π., Α’, κστ’, 16˙ πβ. Ό.π., Β’, ιδ’, 21-22: «εἰ μὴ καὶ ὁ ἰατρὸς τὸν νοσοῦντα *ὅταν αὐτὸν+ 

ὑβρίζει, ὅταν εἴπῃ αὐτ "ἄνθρωπε, δοκεῖς μηδὲν ἔχειν, πυρέσσεις δέ: ἀσίτησον σήμερον, 

ὕδωρ πίε": καὶ οὐδεὶς λέγει "ὦ δεινῆς ὕβρεως". ἐὰν δέ τινι εἴπῃς "αἱ ὀρέξεις σου 

φλεγμαίνουσιν, αἱ ἐκκλίσεις ταπειναί εἰσιν, αἱ ἐπιβολαὶ ἀνομολογούμεναι, αἱ ὁρμαὶ 

ἀσύμφωνοι τῇ φύσει, αἱ ὑπολήψεις εἰκαῖαι καὶ ἐψευσμέναι", εὐθὺς ἐξελθὼν λέγει 

‚ὕβρισέν με‛». 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΟΓΓΟΟ 

Ι. Η πξόζιεςε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Δπίθηεηνπ από κεηαγελέζηεξνπο 

ζηνραζηέο 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ε θηινζνθηθή ζθέςε ηνπ Δπίθηεηνπ 

παξνπζηάδεη κηα θαίξηα πξνζέγγηζε πηπρψλ ηνπ βίνπ πνπ άπηνληαη ησλ 

δηαλζξψπηλσλ ζρέζεσλ ζην πεδίν ηνπ πξάηηεηλ, ε επίδξαζε ηνπ έξγνπ 

ηνπ, φπσο γεληθφηεξα ηνπ ησηθηζκνχ, δελ παξνπζηάδεη ηελ έληαζε κε 

ηελ νπνία κειεηήζεθε ην Corpus ηνπ Πιάησλνο θαη ηνπ Αξηζηνηέιε, αλ 

θαη ίρλε ηνπ ζπλαληνχληαη ζε ζεκαληηθνχο θηινζφθνπο φισλ ησλ 

πεξηφδσλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο. Απφ ηνλ ζπγθεξαζκφ ηεο θηιν-

ζνθηθήο ηνπ ζθέςεο κε ηηο πξνθείκελεο ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο, 

ηελ απήρεζε ησλ ζέζεψλ ηνπ ζηα κεζαησληθά θείκελα, ηελ αλαβίσζή ηνπ 

θαηά ηελ Όζηεξε Αλαγέλλεζε, κέρξη ηνλ Descartes, ηνλ Kant θαη ηνπο 

ζχγρξνλνπο Deleuze, Foucault θαη Taylor ν ζησηθηζκφο παξίζηαηαη 

δηαθξηηηθά ζηε δηακφξθσζε ησλ θηινζνθηθψλ ζπζηεκάησλ
693

. 

 ε απηή ηελ ηζηνξηθή δηαδξνκή ησλ Ηδεψλ ν Δπίθηεηνο έρεη ηε δηθή 

ηνπ μερσξηζηή ζέζε
694
. Ο απηνέιεγρνο θαη ε απηνζπλεηδεζία ζηελ νπνία 

                                                 
693. Βλ. ενδεικτικά και αντιπροσωπευτικά André Bridoux, Le stoicisme et son influence, Paris, 

Vrin, 1966˙ St. Strange - J. Zupko (ed.), Stoicism. Traditions and Transformations, Cambridge 

University Press, 2004˙ Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο Επίκτητος και η στωική σοφία, σσ. 225-295˙ 

Michel Spanneut, Le stoïcisme des Pères de l'Église: de Clément de Rome à Clément d'Alexandrie, 

Paris, Éditions du Seuil, 1957˙ G. Verbeke, The presence of stoicism in medieval thought, 

Washington, The Catholic University of America Press, 1983˙ Jill Kraye, «Stoicism in the 

Renaissance from Petrarch to Lipsius», Grotiana, 22/23 (2001/2002), σσ. 21-46˙ Léontine Zanta, 

La Renaissance du stoicisme au XVIe siècle, Paris, Champion, 1914˙ Α. Α. Long, «Stoicism in the 

Philosophical Tradition: Spinoza, Lipsius, Butler», στο: Brad Inwood (ed.), The Cambridge 

Companion to the Stoics, Cambridge University Press, 2003, σσ. 365-392˙ John Sellars (ed.), The 

Routledge Handbook of the Stoic Tradition, Routledge, 2016˙ John Sellars, «An ethics of the event: 

Deleuze’s stoicism», Angelaki, 2/3 (2006), σσ. 157-171. 

694. Για τις επιδράσεις του Επίκτητου στην ύστερη αρχαιότητα, στον Μεσαίωνα και την 

Αναγέννηση βλ. Gerard J. Boter, «Epictetus», σσ. 4 κ.ε., 7-8, 12 κ.ε. Για την αξιοποίηση της 

σκέψης του κατά τον 15ο αιώνα βλ. M. Spanneut, Permanence du Stoicisme, Gembloux, 1973, 

σσ. 213-382. Βλ. επίσης για το σύνολο των επιδράσεων που άσκησε A. A. Long, Epictetus: a 

Stoic and Socratic guide to life, σσ. 259-274 *:«Epilogue: The Afterlife of Epictetus»+˙ D. Gordon - 

D. Suits (ed.), Epictetus: His continuing influence and contemporary relevance, RIT Press, 2014, 

http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/CLK?IKT=1016&TRM=Le+stoi%CC%88cisme+des+Pe%CC%80res+de+l%27E%CC%81glise


 

[138] 

 

κπνξεί λα θζάζεη ν άλζξσπνο ράξε ζηελ άζθεζε θαη ηε ζπλερή 

θηινζνθηθή παίδεπζε, αιιά θαη ε ζρέζε ηεο επζέβεηαο ηνπ αλζξψπνπ 

πξνο ηνλ ζεφ, φπσο παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζην Δγρεηξίδην, γνήηεπζε ηνπο 

κεηαγελέζηεξνπο, αξρήο γελνκέλεο ηνπο ρξηζηηαλνχο δηαλνεηέο
695
. Σα 

ζρφιηα ηνπ ηκπιίθηνπ ζην Δγρεηξίδην θαηά ηνλ 6ν αη. κ.Υ. ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηηο ζησηθέο - επηθηήηεηεο έλλνηεο πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηνπο Νενπια-

ησληθνχο θηινζφθνπο
696
, θαη θπξίσο ηνλ Πισηίλν

697
, δεκηνπξγνχλ πξφ-

ζθνξν έδαθνο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ επηθηήηεηνπ έξγνπ. Ο Κέιζνο, ν 

Χξηγέλεο
698
, πνιινί Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο

699
 -πηζαλά θαη νη απνινγεηέο 

ησλ πξψησλ αηψλσλ φπσο ν Ηνπζηίλνο
700

- θαη ν Απγνπζηίλνο έρνπλ 

δηαβάζεη ην έξγν ηνπ θαη αλαγλσξίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηά ηνπ
701
. Σo 

Δγρεηξίδην ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο ζηε κνλαζηηθή δσή ησλ Υξηζηηαλψλ, 

                                                                                                                                            
όπου συγκεντρώνονται 11 μελέτες για το έργο του Επίκτητου με αναφορά τόσο στις 

απόψεις του για τον τρόπο ζωής, την αντιμετώπιση της καθημερινότητας, τη διαχείριση 

των αντιξοοτήτων, τη ζωή και τον κόσμο εν γένει, όσο και στις ομοιότητες που 

παρουσιάζει η διδασκαλία του με τις θέσεις του Kant και του Foucault. 

695. Βλ. σχετικά Χρήστος Αθ. Τερέζης, «Το ασκητικό ήθος κατά τον Επίκτητο υπό το 

πρίσμα της χριστιανικής ανθρωπολογίας», στο: Επίκτητος. Η ζωή και το έργο του, σσ. 

127-141, όπου και σχετική βιβλιογραφία (σ. 129, σημ. 3.). 

696. Βλ. ενδεικτικά Richard Sorabji, «Epictetus on proairesis and Self», σσ. 94-98, όπου 

παρουσιάζονται οι έννοιες ἐπιστροφὴ, προσοχὴ, παρατήρησις, παρακολούθησις, συνειδέ-

ναι, συναισθάνεσθαι όπως εμφανίζονται στο έργο του Επίκτητου και σε νεοπλατωνικούς 

φιλοσόφους όπως ο Πλωτίνος, ο Πορφύριος, ο Πρόκλος, ο Φιλόπονος κ.ά. 

697. Erik Eliasson, The notion of That Which Depends On Us in Plotinus and Its Background, 

Leiden, Brill, 2008. 

698. Βλ. ενδεικτικά π. Γεώργιος Α. Λέκκας, «Από την αυτοαναφορικότητα στην ετεροανα-

φορικότητα του ανθρώπου. Η έννοια της «προαιρέσεως» στη φιλοσοφία του Επίκτητου 

και του Ωριγένη», Θεολογία, 1 (2013), σσ. 189-210, όπου αναλύεται η πρόσληψη της 

επικτήτειας φιλοσοφίας για τα «ἐφ’ ἡμῖν», την χρήση των φαντασιών και το σφάλμα ως 

αποτέλεσμα ελλιπούς μάθησης από τον Ωριγένη, καθώς και οι σημαντικές διαφορές των 

δύο φιλοσόφων.  

699. Βλ. Gerard J. Boter, «Epictetus», σσ. 5-6.  

700. Ο Ιουστίνος λέγει για την προαίρεση στην Απολογία υπέρ Χριστιανών, Α’, §43: «εἰ μὴ 

προαιρέσει ἐλευθέρᾳ πρὸς τὸ φεύγειν τὰ αἰσχρὰ, καὶ αἱρεῖσθαι τὰ καλὰ, δύναμιν ἔχει τὸ 

ἀνθρώπειον γένος, ἀναίτιόν ἐστι τῶν ὁπωσδήποτε πραττομένων» *: Patrologiæ cursus com-

pletus: seu, Bibliotheca universalis, integra, uniformis, commoda, oeconomica omnium SS. patrum, 

doctorum, scriptorumque ecclesiasticorum. Series græca. Patrologiæ Græcæ, Tomus VI, ed. J.-P 

Migne, 1857, σσ. 393-394]. 

701. Τζαίησον Ξενάκης, Επίκτητος. Ζωή και Στωικισμός, σσ. 24-25˙ πβ. Gerard J. Boter, 

«Epictetus», σσ. 5-6. 
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φπσο γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ αββά Γσξφζεν
702

, κε ηδηαίηεξα αζθεηηθφ 

ηφλν ζε ηξεηο εθδνρέο
703
. Ζ πξψηε είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ Αγίνπ Νείινπ, 

ν νπνίνο ηνλ 5ν κ.Υ. ρξεζηκνπνίεζε κηα εθρξηζηηαληζκέλε εθδνρή ηνπ 

Δγρεηξηδίνπ ζην ηλά αληηθαζηζηψληαο ηνλ Δπίθηεην κε ηνλ Θεφ Κχξην 

θαη ηνλ σθξάηε κε ηνλ Απφζηνιν Παχιν. Αθνινπζεί ε γλσζηή Para-

frasis Christiana κε εκπινπηηζκέλεο παξαιιαγέο επεξεαζκέλεο απφ ην 

Νενπιαησληζκφ θαη ηα Δπαγγέιηα. Καη, ηέινο, ζην ίδην κνηίβν κε ηελ 

πξψηε, ε ηξίηε εθδνρή πνπ αλαθαιχθζεθε ζηνλ θψδηθα Vaticanus gr. 

2231 κφιηο ην 1972 απφ ηνλ Michel Spanneut. Οη ηξεηο «κεηακνξθψζεηο» 

ηνπ Δγρεηξηδίνπ ζα γλσξίζνπλ επξεία απήρεζε ζηνλ ρξηζηηαληθφ θφζκν 

ζε νιφθιεξν ηνλ Μεζζαίσλα θαη ζα κεηαιακπαδεχζνπλ ηελ εζηθή 

εκβέιεηα ηνπ επηθηήηεηνπ έξγνπ κε επθνιία ζηνπο νπκαληζηέο ηεο 

Αλαγέλλεζεο.  

Ζ δηάδνζε ησλ παξαθξάζεσλ έηπρε μερσξηζηήο ππνδνρήο ζηνπο 

θχθινπο ησλ ινγίσλ, φπσο ζε βπδαληηλνχο ζπγγξαθείο
704
, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην έξγν Πεξί Αξεηώλ ηνπ Γεψξγηνπ Γεκηζηνχ 

Πιήζσλνο (1355-1452)
705
. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη αθφκε θαη κεηαγελέ-

ζηεξνη Άγηνη ηεο Καζνιηθήο Δθθιεζίαο, φπσο ν Saint François de Sales 

(1567-1715)
706
, έρνπλ κειεηήζεη ηελ επηθηήηεηα θηινζνθία. ηε 

                                                 
702.  Pierre Hadot, Qu’ est-ce que la philosophie antique, σσ. 366-368. 

703. Gerard J. Boter, The Encheiridion of Epictetus and Its Three Christian Adaptations. Transmis-

sion and Critical Editions, Leiden, Brill, 1999˙ Michel Spanneut, «Épictète chez les moines», 

Mélanges de Science Religieuse, 29 (1972), σσ. 49-57˙ Michel Spanneut (éd.), Commentaire sur la 

«Paraphrase chrétienne» du «Manuel» d'Épictète, Collection Sources chrétiennes - N° 503, Paris, 

Éditions du Cerf, 2007˙ Léontine Zanta, La Renaissance du stoicisme au XVIe siècle, σσ. 124-127. 

Βλ. επίσης Γεώργιος Αραμπατζής, Από τη Στοά στο Βυζάντιο. Βίος και σύστημα στη στωική 

συνέχεια, Αθήνα, Ινστιτούτο του Βιβλίου-Καρδαμίτσα, 2016, σσ. 128-129˙ Keimpe Algra, 

«Epictetus and Stoic Theology», σ. 51. 

704. Βασίλειος Ν. Τατάκης, Η Βυζαντινή Φιλοσοφία, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελλη-

νικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1977, σσ. 154-156, όπου αναφέρεται στον Κεκα-

υμένο. 

705. Γεώργιος Αραμπατζής, Από τη Στοά στο Βυζάντιο, σσ. 123-139. 

706. Βλ. χαρακτηριστικά Saint François de Sales, Traitté de l’ amour de dieu, Vol. 1, Annecy, 

1894, σσ. 23, 69, 89, 121, 122, όπου αρέσκεται να γράφει για τον Επίκτητο ότι είναι «ο πιο 

καλός άνθρωπος από όλη την αρχαιότητα»˙ πβ. Eunan McDonnell, The Concept of Freedom 
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δηαιεθηηθή ηνπ ζρέζε κε ηνλ ζξεζθεπηηθφ θφζκν κηα ζέζε έρεη θαη ε 

επίδξαζε πνπ άζθεζε ηδίσο ην Δγρεηξίδηνλ ζηε κνπζνπικαληθή ζθέςε 

φπσο ζηνλ ζπνπδαίν Πέξζε θηιφζνθν Al-Kindi
707

. 

 Μηα ζεηξά κεηαθξάζεσλ θαη εθδφζεσλ
708
, κε θπξηφηεξεο ηηο κεηα-

θξάζεηο ζηα ιαηηληθά ηνπ έξγνπ ηνπ Γηνγέλε Λαέξηηνπ απφ ην 1424 έσο 

ην 1433 απφ ηνλ Traversari θαη νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ηνπ Δπηθηήηνπ κε 

ηα ζρφιηα ηνπ ηκπιίθηνπ ζην Δγρεηξίδηνλ ην 1516 απφ ηνλ Politianus, 

νδεγνχλ ζηελ αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηνλ ησηθηζκφ ππφ 

ην πξίζκα ηνπ ρξηζηηαληζκνχ κε ηε δεκηνπξγία ελφο λένπ ξεχκαηνο ηνπ 

Νενζησηθηζκνχ. Δίραλ πξνεγεζεί, βεβαίσο, ε πξψηε κεηάθξαζε ηνπ 

Δγρεηξηδίνπ ζηα Λαηηληθά απφ ηνλ Nicolaus Perottus, ε νπνία έκεηλε 

αδεκνζίεπηε έσο ην 1954
709
, θαη ε κεηάθξαζε ηνπ Angelus Politianus ην 

1479, ε νπνία δεκνζηεχζεθε ην 1497 θαη γλψξηζε επαλεηιεκκέλεο επαλε-

θδφζεηο κέρξη ηελ κεηάθξαζε ηνπ Hieronumus Wolff  (ειιεληθφ θαη 

ιαηηληθφ θείκελν) ην 1561
710
. Ζ πξψηε έθδνζε ηνπ ειιεληθνχ θεηκέλνπ 

ηνπ Δγρεηξηδίνπ έγηλε ην 1529 ζηε Νπξεκβέξγε απφ ηνλ Gregorius 

Haloander θαη εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ εζηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ 

πξνηεζηαληψλ δηαλννχκελσλ ηνπ 16
νπ

 αηψλα
711

.  

Ζ ζχγθξαζε ησηθηζκνχ - Υξηζηηαληζκνχ απνηειεί έλα δεηνχκελν 

γηα ηελ έξεπλα, εμ’ νπ θαη ν δηαρσξηζκφο απφ ηνλ Julien Eymard d’ 

                                                                                                                                            
in the Writings of St. Francis de Sales, Peter Lang, 2009, σ. 32˙ Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο Επίκτητος και 

η στωική σοφία, σσ. 287-289. 

707. Fehmi Jadaane, L'influence du stoïcisme sur la pensée musulmane, Beyrouth, Dar el-

Machreq, 1968. 

708. Για τις σημαντικότερες μεταφράσεις στα λατινικά, γερμανικά και γαλλικά κυρίως 

του Εγχειριδίου από τον 15ο έως τον 16ο αι. βλ. Gerard J. Boter, «Epictetus», σσ. 7-8 και σσ. 

16 κ.ε.˙ Léontine Zanta, La Renaissance du stoicisme au XVIe siècle, σσ. 139-147˙ Για το σύνολο 

των εκδόσεων και των μεταφράσεων στωικών έργων από τον 15ο έως 17ο αι. βλ. 

ενδεικτικά Jacqueline Lagrée, Le néostoïcisme. Une philosophie par gros temps, Paris, Vrin, 2010, 

σ. 16 και Pierre François Moreau (dir.), Le Stoïcisme aux XVIe et XVIIe siècles, Cahiers de 

philosophie politique et juridique, No 25, Presses Universitaires de Caen, 1994, σ. 9. 

709. Βλ. Gerard J. Boter, «Epictetus», σ. 7. 

710. Ό.π., σσ. 29 κ.ε.  

711. Ό.π., σσ. 7-8 και σσ. 40 κ.ε. 
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Angers (Charles Chesneau) απηήο ηεο ακθίδξνκεο ζρέζεο ζε έμη θαηεγν-

ξίεο: «ηνλ ρξηζηηαληθφ ζησηθηζκφ, ηνλ εθρξηζηηαληζκέλν ζησηθηζκφ πνπ 

αθνινπζεί, αιιά δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ θηινζνθία ηνπ ελέθα, ηνλ 

ζησηθίδνληα ρξηζηηαληζκφ, ηνλ ρξηζηηαληθφ νπκαληζκφ κε πεξηζηαζηαθέο 

ζησηθέο αλαθνξέο, ην θίλεκα ησλ ιηκπεξηίλσλ, ηελ ηαλζεληζηηθή αληη-

ζησηθή αληίδξαζε ησλ Pascal θαη Arnauld»
712

. 

 Ζ επίδξαζε ηνπ Δπίθηεηνπ ζηνλ Νενζησηθηζκφ
713

 είλαη ηδηαίηεξα 

εκθαλήο ζηα έξγα ηνπ Guillaume du Vair (1556-1621)
714
, ιηγφηεξν ζηνλ 

Justus Lipsius (1547-1606)
715
, ελψ εληνπίδεηαη θαη ζηνλ Francisco de 

Quevedo (1580-1645), Ηζπαλφ δηαλνεηή ηεο επνρήο ηνπ Μπαξφθ
716

, 

νπφηε ζπλαληψληαη θαη ηξεηο ηζπαληθέο κεηαθξάζεηο ηνπ Δγρεηξηδίνπ
717

. 

Ο Du Vair κεηαθξάδεη ζηα γαιιηθά ην Δγρεηξίδην ηνπ Δπίθηεηνπ θαη 

εθδίδεη κεηαμχ άιισλ ηα έξγα La sainte philosophie, La Philosophie 

morale des Stoτques θαη De la constance et consolation ès calamités 

publiques κε αλαθνξά ζην ζησηθηζκφ. Δλζσκαηψλεη πνιιέο απφ ηηο 

επηθηήηεηεο απφςεηο ηνπ Δγρεηξηδίνπ ζηελ πξαγκαηεία La Philosophie 

                                                 
712. Jacqueline Lagrée, Le néostoïcisme, σ. 19.  

713. Βλ. ενδεικτικά στην ελληνική βιβλιογραφία Κωνσταντίνος Ι. Λογοθέτης, Η 

Φιλοσοφία της Αναγεννήσεως και η θεμελίωσις της νεωτέρας φυσικής, Αθήναι, 

Οργανισμός Εκδόσεων Σχολικών Βιβλίων, 1955, σσ. 93 κ.ε. 

714. Βλ. σχετικά Jacqueline Lagrée, Le néostoïcisme, σσ. 24-25.  

715. Για τη ζωή και το έργο του Justus Lipsius, καθώς και για τις αναφορές στο έργο του 

Επίκτητου κυρίως στο Manuductionis ad Stoicam philosophiam βλ. Jacqueline Lagrée, Juste 

Lipse et la restauration du stoïcisme: étude et traduction des traités stoïciens De la Constance, Manuel 

de philosophie stoïcienne, Physique des stoïciens (extraits), Paris, Vrin, 1994. Ειδικά για την 

φιλοσοφική επιδραση που του άσκησε ο Επίκτητος η οποία είναι πολύ ασθενέστερη σε 

σχέση με αυτή του Σενέκα βλ. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σσ. 262-

263.   

716. Το 1635 δημοσιεύει το έργο του Epicteto, y Phocílides en español con consonantes, con el 

Origen de los estoicos, y su defensa contra Plutarco, y la Defensa de Epicuro, contra la común opinion, 

που αποτελεί επιτομή διάφορων στωικών πραγματειών και μεταφράσεων στωικών 

κειμένων. Βλ. γενικά Henry Ettinghausen, Francisco de Quevedo and the Neostoic movement,  

Oxford University Press, 1972. 

717. Για τις εν λόγω μεταφράσεις από τους S{nchez, Correas, Quevedo βλ. Donald G. Ca-

stanien, «Three Spanish Translations of Epictetus», Studies in Philology, 61/ 4 (1964), σσ. 616-

626.  
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morale des Stoiques
718
, φπνπ καο θαιεί λα αζρνινχκαζηε κφλν «κε φζα 

είλαη ζηελ εμνπζία καο»
719
, κε φ,ηη δειαδή ν Δπίθηεηνο απνθαιεί «ἐθ’ 

ἡκῖλ», θαη λα έξζνπκε ζε επαθή κε ηελ θηινζνθία γηα λα κάζνπκε λα 

ιεηηνπξγνχκε κε «ζχλεζε»
720
. Ζ ζχλεζε, ε νπνία απνηειεί ηελ αξρή θαη 

ην ηέινο φισλ ησλ αξεηψλ, έρεη δηπιή ιεηηνπξγία, θαζψο απφ ηελ κηα 

πιεπξά καο σζεί πξνο ην θαιφ θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά καο 

απνκαθξχλεη απφ ην θαθφ, έρεη δειαδή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο άζθεζεο 

ζηνπο ηξεηο ηφπνπο ηνπ Δπίθηεηνπ. Ζ ζχλεζε ειέγρεη ηα πάζε, 

γελεζηνπξγφο αηηία ησλ νπνίσλ είλαη ε «εζθαικέλε άπνςε πνπ 

ζρεκαηίδνπκε γηα ην αλ ηα πξάγκαηα πνπ καο παξνπζηάδνληαη είλαη θαιά 

ή θαθά»
721
, θαζψο θαη «ν ηξφπνο πνπ ηα ρξεζηκνπνηνχκε»

722
, 

πηνζεηψληαο ην επηθηήηεην απφθζεγκα φηη «ηαξάζζεη ηνὺο ἀλζξψπνπο νὐ 

ηὰ πξάγκαηα, ἀιιὰ ηὰ πεξὶ ηλ πξαγκάησλ δφγκαηα»
723

.  

 Μηα ηδηαίηεξε ζπλάληεζε έκειε λα έρεη ν Δπίθηεηνο θαηά ηνλ 17ν 

αη. θη απηή δελ είλαη άιιε απφ ηελ πνιεκηθή πνπ δέρζεθε απφ ηνλ Blaise 

Pascal (1623-1662). Ο Pascal, έρνληαο κειεηήζεη ην έξγν ηνπ Δπίθηεηνπ 

σο αληηπξνζσπεπηηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ ησηθηζκνχ απφ ηελ κεηάθξαζε 

ηνπ Dom Goulu
724
, κέκθεηαη ηελ «απηφλνκε εζηθή» ησλ ησηθψλ

725
 νη 

νπνίνη, θαη ηδηαίηεξα ν Δπίθηεηνο, επαγγειίδνληαη έλαλ παληνδχλακν 

                                                 
718. Βλ. σχετικά Anthony Levi, French Moralists. The theory of the passions 1585 to 1649, 

Oxford, Clarendon Press, 1964, σσ. 85-86˙ Ζαν Ζοέλ Ντυό, Ο Επίκτητος και η στωική σοφία, 

σσ. 290-291. 

719. Guillaume Du Vair, De la sainte philosophie. Philosophie morale des Stoïques, éd. G. Michaut, 

Paris, Vrin, 1945, σσ. 73-75. 

720. Ό.π., σ. 68. 

721. Ό.π., σ. 72. 

722. Ό.π., σ. 74˙ πβ. Διατριβαί, Β’, ε’, 7: «ἡ χρῆσις οὐκ ἀδιάφορον». 

723. Εγχειρίδιον, ε’. 

724. Henry Phillips, «Pascal’s reading and the inheritance of Montaigne and Descartes», στο: 

Nicholas Hammond (ed.), The Cambridge Companion to Pascal, Cambridge University Press, 

2003, σ. 24.  

725. Léon Schestov, Η νύχτα της Γεσθημανής, εισαγ.-μτφ. Άρης Δικταίος, Αθήνα, Δωδώνη, 

2013 (ανατύπωση), σσ. 66-73. Για την επίδραση του στωικισμού και ειδικότερα του 

Επίκτητου στον Pascal βλ. Joseph Moreau, Stoicisme, Épicurisme, Tradition Hellénique, Paris, 

Vrin, 1979, σσ. 89-102: «Sur Épictète et Pascal». 
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άλζξσπν πεξηβάιινληάο ηνλ κε έλα κεγαιείν πνπ κφλν ν Θεφο ζα κπν-

ξνχζε λα έρεη
726
. Χζηφζν, ε δχλακε ηεο γξαθήο θαη ε απιφηεηα ηνπ 

ιφγνπ πνπ απνπλένπλ νη Γηαηξηβέο θαη ην Δγρεηξίδην εληππσζηάδνπλ ηνλ 

Pascal «πνπ πέξαζε απφ ηε ρνιή ηνπ Δπηθηήηνπ»
727

. ηελ πεξίθεκε 

Σπδήηεζε ηνπ Pascal κε ηνλ Saci
728

 γηα ηε θηινζνθία ηνπ Δπίθηεηνπ θαη 

ηνπ Montaigne αλαδεηθλχεηαη ε εθηίκεζε πνπ ηξέθεη ν Pascal γηα ηνπο 

δχν θηινζφθνπο, «ηνπο δχν πην επηθαλείο ππεξαζπηζηέο ησλ δχν πην 

δηάζεκσλ αηξέζεσλ ηνπ θφζκνπ»
729

.  

Άιισζηε ζε άιιν θείκελν ίδηνο ν Pascal ζεκεηψλεη φηη «ν ηξφπνο 

πνπ γξάθνπλ ν Δπίθηεηνο, ν Μνληαίληνο θαη ν νινκψλ ληε – Σηιηί
730

 

είλαη πεξηζζφηεξν ηνπ ζπξκνχ, δηεηζδχεη βαζχηεξα, παξακέλεη απζεληη-

θφηεξνο ζηε κλήκε, θαη γίλεηαη αληηθείκελν ζπρλφηεξσλ αλαθνξψλ, 

επεηδή ζπγθξνηείηαη απφ ζθέςεηο πνπ γελληνχληαη πάλσ ζηηο ζπκβαηηθέο 

                                                 
726. Jacqueline Russ, Η Περιπέτεια της Ευρωπαϊκής Σκέψης. Μια ιστορία των ιδεών της 

δύσης, μτφ.-σημ.-επιμ. Κυριάκος Σ. Κατσιμάνης, Αθήνα, παραφερνάλια-τυπωθήτω, 2005, 

σ. 184˙ πβ. Ζαν-Μισέλ Μπενιέ, Ιστορία της νεωτερικής και σύγχρονης φιλοσοφίας: Φυσιο-

γνωμίες και έργα, μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα, Καστανιώτης, 1999, σ. 125: «Ο 

Πασκάλ απορρίπτει φιλοσόφους, όπως τον Επίκτητο, επειδή φαντάστηκε τον άνθρωπο 

πανίσχυρο και θεώρησε «πως μπορούμε να κάνουμε πάντα ό,τι μπορούμε να κάνουμε 

μερικές φορές». 

727. Léon Schestov, Η νύχτα της Γεσθημανής, σ. 70. 

728. L. Brunschvicg, P. Boutroux, F. Gazier (éd.), Œuvres de Blaise Pascal, Paris, Hachette, 1900-

1914, ανατύπωση Vaduz, Kraus Reprint Ltd, 1965 *για την εν λόγω Συζήτηση βλ. Vol. IV: 

Extrait des memoires de Fontaine. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σσ. 23-57. 

Στο εξής: Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne]. Στα ελληνικά κυκλοφορεί η 

μετάφραση των χωρίων που αναφέρονται στον Επίκτητο στο: Επίκτητος, Διατριβή Δ’. 

Εγχειρίδιον, μτφ. Ι. Σ. Χριστοδούλου, Θεσσαλονίκη, Ζήτρος, 2003, σσ. 9-13.  

Για το σχολιασμό του έργου βλ. André Gounelle (ét.-comm.), L’ Entretien de Pascal avec M. de 

Sacy, Paris, PUF, 1966˙ Henri Gouhier, «L’ entrenien de Pascal avec M. de Sacy et les origins 

de son apologétique», Revue de théologie et de philosophie, 13 (1963), σσ. 41-58˙ Bernard M.-J. 

Grasset, «La pensée sapientielle de Pascal: De la recherché», Le Portique, 19 (2007), 

ηλεκτρονική έκδοση, όπως ανακτήθηκε στις 22-07-2017 από το 

http://leportique.revues.org/1281˙ Κυριακή Ε. Χριστοδούλου, Η συμβολή της κλασσικής 

διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν της απολογητικής διαλεκτικής του Pascal, 

Αθήνα, Βιβλιοθήκη Σαριπόλου, 1974, σσ. 217-248. 

729. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 51˙ πβ. André Gounelle, L’ 

Entretien, σσ. 43-44. 

730. Ο Σολομών ντε - Τιλτί είναι ο ίδιος ο Pascal˙ Βλ. σχετικά Nicholas Hammond, «Pascal’s 

Pensées and the art of persuasion», στο: Nicholas Hammond (ed.), The Cambridge Companion 

to Pascal, Cambridge University Press, 2003, σ. 236. 
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θνπβέληεο ηεο δσήο»
731

. Ζ Σπδήηεζε ηνπ Pascal κε ηνλ Saci απνηειεί 

αλαζχλζεζε απφ ηνλ Fontaine ησλ ζπδεηήζεσλ ηνπ Pascal κε ηνλ M. de 

Saci, δηεπζπληή ηνπ Port-Royal, πνπ δηεμήρζεζαλ κάιινλ ηνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1655, ζηελ εζηία δηακφξθσζεο θαη εμάπισζεο ηνπ ηαλζεληζκνχ. 

Πξφθεηηαη γηα κηα θαη’ αληηκσιία παξάζεζε ησλ απφςεσλ ησλ δχν 

θηινζφθσλ γηα ην Θεφ, ηνλ θφζκν, ηνλ άλζξσπν θαη ην αγαζφ, νη νπνίεο 

εηθνλίδνπλ δπν δηαθνξεηηθνχο θφζκνπο εληφο ησλ νπνίσλ ν Pascal αλα-

δεηθλχεη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηνπο ζεκεία πξνζπαζψληαο λα ζπλζέ-

ζεη κηα πξφηαζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηε ζεία ράξε θαη ζηελ παληνδπλακία 

ηνπ Θενχ.  

Ο Pascal επηζεκαίλεη πσο «ν Δπίθηεηνο […] είλαη έλαο απφ ηνπο 

θηινζφθνπο ηνπ θφζκνπ πνπ γλψξηζε θαιχηεξα ηα θαζήθνληα ηνπ 

αλζξψπνπ»
732
. Χο ζεκαληηθφηεξν απφ απηά ζεσξεί ηελ εθνχζηα ππνηαγή 

ζην ζέιεκα ηνπ Θενχ πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίδεη κε θαξηεξία ηα 

δεηλά ηνπ βίνπ. Υξεζηκνπνηεί γλσζηέο επηθηήηεηεο απνθάλζεηο αλαθνξη-

θά κε ηε ζεσξία γηα ηε δηάθξηζε ησλ φλησλ θαη θπξίσο γηα ηα «ἐθ’ 

ἡκῖλ»
733
, γηα ηε ζηάζε απέλαληη ζηα ζπκβαίλνληα

734
, γηα ηνλ ξφιν πνπ 

θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν άλζξσπνο ζηε «ζθελή» ηεο δσήο
735
, γηα ηε 

                                                 
731. Μπλεζ Πασκάλ, Σκέψεις, μτφ. Κωστής Παπαγιώργης, Αθήνα, Καστανιώτης, 2000, σ. 

25. 

732. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 32. Βλ. και ό.π., σ. 35: «qui a si 

bien connu les devoirs de l’ homme»˙ πβ. André Gounelle, L’ Entretien, σ. 53˙ Keimpe Algra, 

«Epictetus and Stoic Theology», σ. 51. 

733. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 33 και σ. 35˙ πβ. Εγχειρίδιον, ια’˙ 

Ό.π., α’, 1-3: «Τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστιν ἐφ' ἡμῖν, τὰ δὲ οὐκ ἐφ' ἡμῖν *<+ οὐδὲ γὰρ βλαβερόν 

τι πείσῃ»˙ Διατριβαί, Α’, α’, 7: «τὸ κράτιστον ἁπάντων καὶ κυριεῦον οἱ θεοὶ μόνον ἐφ' ἡμῖν 

ἐποίησαν, τὴν χρῆσιν τὴν ὀρθὴν ταῖς φαντασίαις, τὰ δ' ἄλλα οὐκ ἐφ' ἡμῖν». 

734. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 33˙ πβ. Εγχειρίδιον, η’: «Μὴ ζήτει 

τὰ γινόμενα γίνεσθαι ὡς θέλεις, ἀλλὰ θέλε τὰ γινόμενα ὡς γίνεται καὶ εὐροήσεις». 

735. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σσ. 33-34˙ πβ. Εγχειρίδιον, ιζ’: 

«Μέμνησο, ὅτι ὑποκριτὴς εἶ δράματος, οἵου ἅν θέλῃ ὁ διδάσκαλος: ἅν βραχύ, βραχέος: ἅν 

μακρόν, μακροῦ: ἅν πτωχὸν ὑποκρίνασθαί σε θέλῃ, ἵνα καὶ τοῦτον εὐφυῶς ὑποκρίνῃ ἅν 

χωλόν, ἅν ἄρχοντα, ἅν ἰδιώτην. σὸν γὰρ τοῦτ' ἔστι, τὸ δοθὲν ὑποκρίνασθαι πρόσωπον 

καλῶς: ἐκλέξασθαι δ' αὐτὸ ἄλλου».  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η λέξη «δράμα» μεταφράζεται στα γαλλικά από τον Fontaine ως 

«comedie»˙ πβ. André Gounelle, L’ Entretien, σ. 54˙ Κυριακή Ε. Χριστοδούλου, Η συμβολή 
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ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ Θεφ
736
. Σνλ ραξαθηεξίδεη σο «κεγάιν 

πλεχκα»
737

 θαη γξάθεη φηη «ζα άμηδε λα ηνλ ιαηξεχνπλ»
738

 γηα ηε κνλαδη-

θφηεηα κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεη ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε. Απηφ βέβαηα 

αλ είρε αληηιεθζεί ν Δπίθηεηνο «ην ίδην θαιά ηελ αδπλακία ηνπ»
739
. Σνπ 

αζθεί θξηηηθή, δηφηη ζεσξεί φηη αλαπηχζζεη έλα αλζξψπηλν κεγαιείν ην 

νπνίν κπνξεί λα ζηεζεί θαη λα ζπληεξεζεί ράξε ζηηο αλζξψπηλεο 

ηθαλφηεηεο, γεγνλφο πνπ ηνλ νδεγεί ζηελ «νίεζε»
740

 θαη ζε «αξρέο κηα 

δηαβνιηθήο ππεξνρήο»
741

.  

Σα επηκέξνπο ζεκεία ζηα νπνία δηαθσλεί ν Pascal είλαη φηη «ε 

ςπρή είλαη έλα κέξνο ηεο ζετθήο ππφζηαζεο˙ φηη ν πφλνο θαη νη δπζηπρίεο 

δελ είλαη δπζηπρίεο˙ φηη κπνξεί θαλείο λα απηνθηνλήζεη, φηαλ είλαη ηφζν 

βαζαληζκέλνο, πνπ πξέπεη λα πηζηέςεη φηη ν Θεφο ηνλ θαιεί˙ θαη 

                                                                                                                                            
της κλασσικής διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν της απολογητικής 

διαλεκτικής του Pascal, σσ. 225-226. 

736. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σσ. 34-35˙ πβ. Εγχειρίδιον, νγ’˙ 

Διατριβαί, Α’, στ’, 40˙ Ό.π., Α’, ιδ’, 5-6˙ πβ. Κυριακή Ε. Χριστοδούλου, Η συμβολή της 

κλασσικής διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν της απολογητικής διαλεκτικής 

του Pascal, σσ. 224-225. 

737. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 35˙ πβ. Κυριακή Ε. Χριστοδούλου, 

Η συμβολή της κλασσικής διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν της 

απολογητικής διαλεκτικής του Pascal, σ. 227: «αποτελεί την έμπρακτον αναγνώρισιν της 

πνευματικότητος και του ηθικού ύψους εις το οποίον κατώρθωσε να ανέλθη η Στοά, 

μόνη εν μέσω του ειδωλολατρικού κόσμου». 

738. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 35˙ πβ. Κυριακή Ε. Χριστοδούλου, 

Η συμβολή της κλασσικής διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν της 

απολογητικής διαλεκτικής του Pascal, σσ. 227-228. 

739. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 35˙ πβ. Δ. Θερειανός, Αδαμάντιος 

Κοραής, Τεργέστη, 1890, σσ. 75. 

740. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 35: «Voicy comment il se pred 

dans la présomption de ce qu’ on peut». Βλ. και ό.π., σ. 56: «Mais si Epictete combat la 

paresse, il mene | l’ orgueil *<+»˙ πβ. André Gounelle, L’ Entretien, σ. 54˙ Κυριακή Ε. 

Χριστοδούλου, Η συμβολή της κλασσικής διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν 

της απολογητικής διαλεκτικής του Pascal, σσ. 229-230. 

741. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 36: «principes d’ une superbe 

diabolique». Εν προκειμένω με τον όρο «superbe» εννοεί την οίηση και τη ματαιοδοξία, 

όπως και με τους όρους «presumption» και «orgueil». Βλ. σχετικά Κυριακή Ε. Χριστο-

δούλου, Η συμβολή της κλασσικής διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν της 

απολογητικής διαλεκτικής του Pascal, σ. 230, σημ. 1. 
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άιια…»
742
. Απνδέρεηαη, παξφια απηά, ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ Δπίθηεηνπ 

αλαθνξηθά κε ηε ζεσξία ηνπ γηα ηα «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ» θαη ηε δνπιηθφηεηα 

φζσλ λνκίδνπλ φηη ζα επηπρήζνπλ επαλαπαπφκελνη ζε απηά αγλνψληαο 

ηε βνχιεζε ηνπ Θενχ. Λέγεη ραξαθηεξηζηηθά φηη «βξίζθσ ζηνλ Δπίθηεην 

κηα αζχγθξηηε ηέρλε λα δπζρεξαίλεη ηελ επαλάπαπζε εθείλσλ πνπ ηελ 

ςάρλνπλ ζηα εμσηεξηθά πξάγκαηα, θαη λα ηνπο αλαγθάδεη λα αλαγλσ-

ξίδνπλ φηη είλαη πξαγκαηηθνί ζθιάβνη θαη δπζηπρηζκέλνη ηπθινί, φηη είλαη 

αδχλαην λα βξνπλ άιιν πξάγκα απφ ην ζθάικα θαη ηνλ πφλν πνπ απν-

θεχγνπλ, αλ δελ αθνζησζνχλ αλεπηθχιαθηα κφλν ζην Θεφ»
743
. ηνπο 

Σηνραζκνύο παξαπέκπεη ζην πεξίθεκν «ἀλέρνπ θαὶ ἀπέρνπ»
744

 θαη δελ 

παξαιείπεη λα ζηειηηεχζεη ηελ θαηά ηελ γλψκε ηνπ αδπλακία ηνπ 

Δπίθηεηνπ λα αληηιεθζεί «φηη δελ είλαη ζην ρέξη καο λα ξπζκίζνπκε ηελ 

θαξδηά»
745

. 

 Έρνπλ επηζεκαλζεί, επίζεο, νκνηφηεηεο ζεκείσλ ηεο Ζζηθήο ηνπ 

Spinoza (1632-1677) κε ην έξγν ηνπ Δπίθηεηνπ. Οη αλαθνξέο ηνπ Spino-

za ζηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε ζηα πξάγκαηα ηεο ηχρεο 

ήηνη ζε φζα δελ είλαη ζηελ εμνπζία καο
746

, ε αλάπηπμε ηεο ζεσξίαο ηνπ 

γηα ηα πάζε
747

 θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο θχζεο
748

 θαίλεηαη λα αληινχλ 

                                                 
742. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σσ. 36-37˙ Για την κριτική στον 

Επίκτητο βλ. André Gounelle, L’ Entretien, σσ. 87-88˙ πβ. Κυριακή Ε. Χριστοδούλου, Η 

συμβολή της κλασσικής διανοήσεως, ιδία της Στοάς, εις την διαμόρφωσιν της απολογητικής 

διαλεκτικής του Pascal, σσ. 230 κ.ε. 

743. Entretien de Pascal avec Saci sur Épictète et Montaigne, σ. 55˙ πβ. Μπλεζ Πασκάλ, Σκέψεις, 

σ. 148: «Πάνω το κεφάλι, ελεύθεροι άνθρωποι», λέγει ο Επίκτητος *<+. Τι θ’ απογίνει 

λοιπόν; Θα εξισωθεί με το Θεό ή με τα ζώα». 

744. Epictetus, Dissertationes ad Arriano Digestae, σσ. 462-463, fragm. X˙ Μπλεζ Πασκάλ, 

Σκέψεις, σ. 29. 

745. Μπλεζ Πασκάλ, Σκέψεις, σ. 316 και σ. 144. 

746. Σπινόζα, Ηθική, εισαγ. Βασιλική Γρηγοροπούλου, μτφ. Ευάγγελος Βανταράκης, Αθή-

να, Εκκρεμές, 2009, ΙΙ, 49, σχόλιο˙ πβ. Εγχειρίδιον, α’˙ Βλ. σχετικά Paul Oskar Kristeller, 

«Stoic and Neoplatonic Sources of Spinoza’s Ethics», στο: Geneviene Lloyd (ed.), Spinoza. 

Critical assessments of leading philosophers, Vol. I, Routledge, 2001, σ. 116. 

747. Derk Pereboom, «Stoic Psychotheraphy in Descartes and Spinoza», στο: Geneviene 

Lloyd (ed.), Spinoza. Critical assessments of leading philosophers, Vol. I, Routledge, 2001, σσ. 149-

184.  

748. Α. Α. Long, «Stoicism in the Philosophical Tradition: Spinoza, Lipsius, Butler», σ. 375.  
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κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηηο ζθέςεηο ηνπ Δπίθηεηνπ. πσο αλαθέξεη ν 

Alain Renaut «ζχκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ πηλφδα, ε ειεπζεξία δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν παξά «ε γλψζε ηεο αλαγθαηφηεηαο», σο θαηαλφεζε θαη 

γαιήληα απνδνρή ηνπ θφζκνπ»
749

 θαη ζηνλ Δπίθηεην ηίζεηαη σο ζηφρνο 

φρη λα αιιάμνπκε ηα πξάγκαηα, αιιά λα κάζνπκε πσο «ηα πάληα 

ηεινχληαη βάζεη κηαο αξκνληθήο θαη θαιήο ηάμεο» θη σο εθ ηνχηνπ 

νθείινπκε «λα πξνζαξκφζνπκε εκείο νη ίδηνη ηε βνχιεζή καο ζηα 

δεδνκέλα»
750
. Σφζν ζην πηλφδα φζν θαη ζηνλ Δπίθηεην ε ειεπζεξία 

είλαη κηα δηαδηθαζία «απειεπζέξσζεο» απφ ηηο απηαπάηεο θαη ηνπο 

θφβνπο
751
. Δπηπιένλ, θαη νη δχν ζηνραζηέο ζεσξνχλ φηη ε ζπκπφλνηα 

είλαη έλα αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα
752
, ελψ ε επηζπκία πέξα απφ ζπλαίζζεκα 

επηηειεί κηα πην απνθαζηζηηθή ιεηηνπξγία γηα ηελ αλζξψπηλε χπαξμε σο 

θνηλφο ηφπνο ζθέςεο θαη βνχιεζεο
753

. 

 O αγγιηθφο θαη ζθσηηθφο δηαθσηηζκφο, κεηά ηηο κεηαθξάζεηο 

θπξίσο ηνπ Δγρεηξηδίνπ ζηα ηέιε ηνπ 16νπ αη. θαη θαηά ηνλ 17ν αη. κε 

θπξηφηεξε φκσο απηή ηεο Elizabeth Carter ην 1758
754

, δίδνπλ ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζην επηθηήηεην έξγν. Ο Joseph Butler (1692-1752) αμηνπνηεί 

απφςεηο ηνπ Δπηθηήηνπ ζηε ζεσξία ηνπ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο αηδνχο σο 

ζπλείδεζεο
755
. Ο Shaftesbury (1671-1713) ζπλέγξαςε ζρφιηα ζε έθδνζε 

                                                 
749. Alain Renaut, Η Φιλοσοφία, μτφ. Τάσος Μπετζέλος, Αθήνα, Πόλις, 2014 (ανατύπωση), 

σ. 707. 

750. Ό.π., σ. 706. 

751. Ό.π., σσ. 706-707. 

752. Σπινόζα, Ηθική, ΙΙΙ, γενικός ορισμός, 18˙ πβ. Διατριβαί, Γ’, κβ’, 13. 

753. Ό.π., ΙΙΙ, 1ος γενικός ορισμός, επεξήγηση˙ Ό.π., ΙΙ, αξίωμα 3˙ βλ. τη σημείωση 365 

παραπάνω. 

754. Gerard J. Boter, «Epictetus», σσ. 8-9˙ Gillian Wright, «Epictetus in Eighteenth-Century 

Wales: Timothy Thomas’ Manuscript Translation of the Enchiridion», Translation and 

Literature, 14/1 (2008), σσ. 45-63. Φαίνεται ότι το έργο του Επίκτητου μελετήθηκε ιδιαίτερα 

από γυναίκες της αστικής τάξης στην Αγγλία του 17ου και 18ου αι. μια από τις οποίες 

ήταν και η Elizabeth Carter˙ βλ. σχετικά Gillian Wright, «Women Reading Epictetus», Wo-

men's Writing, 14/2 (2007), σσ. 321-337. 

755. Α. Α. Long, «Stoicism in the Philosophical Tradition: Spinoza, Lipsius, Butler», σσ. 387-

388. 
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έξγσλ ηνπ Δπίθηεηνπ
756

 θαη θαίλεηαη ηδηαίηεξα επεξεαζκέλνο απφ ηελ 

επηθηήηεηα αληίιεςε γηα ηε δσή θαη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο άζθεζεο ζηελ 

αλάπηπμε ηεο εζηθήο ζεσξίαο ηνπ
757
, ελψ παξαπνκπέο ζηηο Γηαηξηβέο θαη 

ζην Δγρεηξίδην ζπλαληψληαη θαη ζηνλ Adam Smith (1723-1790)
758
. Σέινο, 

έληνλε θξηηηθή αζθεί ν David Hume (1711-1776) ζηε ζησηθή θηινζνθία, 

θαη εηδηθά ζηελ επηθηήηεηα, ραξαθηεξίδνληαο ηελ σο «έλα εμεπγεληζκέλν 

ζχζηεκα εγσηζκνχ»
759

. Σελ άπνςε απηή δελ θαίλεηαη λα ζπκκεξίδνληαη 

νη Γεξκαλνί δηαθσηηζηέο φπσο ν Wolff, o Reimarus θαη ν Garve νη νπνίνη 

αμηνπνίεζαλ ηηο ζησηθέο απφςεηο θπξίσο γηα ηα θαζήθνληα κέζα απφ ηελ 

αληίιεςε ηνπο γηα ηελ εζηθφηεηα σο πξντφλ ηεο λφεζεο
760

. 

 Ο Nietzsche (1844-1900) είρε κειεηήζεη ην Δγρεηξίδην ην 1880 θαη 

θαίλεηαη πσο νη απφςεηο ηνπ ζησηθνχ θηινζφθνπ γηα ηελ πξναίξεζε θαη 

ηελ ειεπζεξία βξήθαλ πξφζθνξν έδαθνο ζηε ληηζεηθή ζθέςε
761

. Αηζζα-

λφκελνο εθηίκεζε γηα ηνλ Δπίθηεην γξάθεη κε γιαθπξφ ηξφπν φηη «ν 

ηδαληθφο ηνπ άλζξσπνο δελ έρεη θνηλσληθή ηάμε θαη είλαη δπλαηφλ λα ηνλ 

ζπλαληήζνπκε ζε νπνηαδήπνηε ηάμε, πξσηίζησο φκσο πξέπεη λα ηνλ 

αλαδεηήζνπκε ζηα βαζχηεξα, ηα ρακειφηεξα ζηξψκαηα: Δίλαη ν ήξεκνο, 

ν απηάξθεο κέζα ζε κηα θαζνιηθή ζθιαβηά, απηφο πνπ πξνο ηα έμσ 

ακχλεηαη δηαξθψο θαη δεη ζε κηα θαηάζηαζε ππέξηεξεο γελλαηφηεηαο. 

Απφ ηνλ Υξηζηηαληζκφ δηαθέξεη θπξίσο σο πξνο ην φηη ν Υξηζηηαληζκφο 

δεη ειπίδνληαο, έρεη ηελ παξεγνξηά ηνπ ζ’ έλα «άξξεην θάιινο», δέρεηαη 

                                                 
756. Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Η παρουσία της στωικής φιλοσοφίας στον σκω-

τικό διαφωτισμό», Φιλοσοφία, 42 (2012), σσ. 333-334. 

757. Laurent Jaffro, «Les Exercices de Shaftesbury: un stoïcisme crépusculaire», στο: Pierre 

François Moreau (dir.), Le Stoïcisme aux XVIe et XVIIe siècles, Cahiers de philosophie politique 

et juridique, No 25, Presses Universitaires de Caen, 1994, σσ. 205-217˙ πβ. Pierre Hadot, Qu’ 

est-ce que la philosophie antique, σ. 407. 

758.  Laurent Jaffro, «Les Exercices de Shaftesbury: un stoïcisme crépusculaire», σσ. 342-345. 

759. Ό.π., σ. 354.  

760. Ευθύμης Παπαδημητρίου, «Η παρουσία της στωικής φιλοσοφίας στη γερμανική 

φιλοσοφία του Διαφωτισμού», Δωδώνη, ΙΣΤ’ (1987), Μέρος Γ’, σσ. 9-23.  

761. Thomas H. Brobjer, «Nietzsche’s Reading of Epictetus», Internationales Jahrbuch für die 

Nietzsche-Forschung, 32/1 (2003), σσ. 429-452.  
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ηα δψξα θαη πξνζδνθά ζην χςηζην αγαζφ, ηελ αγάπε θαη ηε Υάξε ηνπ 

Θενχ, ελψ ν Δπίθηεηνο δελ ειπίδεη ηίπνηε, θαη δελ πεξηκέλεη απφ θαλέλαλ 

λα ηνπ ραξίζεη ην απφιπην αγαζφ: ην θαηέρεη, ην θξαηάεη ζαξξεηά ζηα 

ρέξηα ηνπ θαη είλαη έηνηκνο λα ζπγθξνπζηεί κε φινλ ηνλ θφζκν, αλ 

ζειήζνπλ λα ηνπ ην πάξνπλ»
762

.  

 Δπηδξάζεηο, ηέινο έρνπλ παξαηεξεζεί κεηαμχ άιισλ ζηα έξγα ηνπ 

Montaigne
763

, ηνπ Descartes
764

, ηνπ La Rochefoucauld
765
, ηνπ Rous-

seau
766

, ηνπ Kant
767

, ηνπ Alain
768

, ηνπ Wittgenstein
769

, ηνπ Camus
770

, ηνπ 

Jankélévitch
771

, ηνπ Foucault
772
, δηαπίζησζε πνπ εληζρχεη ηελ άπνςε γηα 

                                                 
762. Επίκτητος, Εγχειρίδιον, μτφ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλος, σ. 13.  

763. Βλ. αναλυτικά Μαρία Πρωτοπαπά-Μαρνέλη, «Η ιδέα του θανάτου στο έργο του 

Montaigne και του Rousseau: μια στωική προσέγγιση», Φιλοσοφία, 43 (2013), σσ. 300-311, 

ιδ. σσ. 307-308. Στις απόψεις του για τη δυνατότητα αποχώρησης από τη ζωή και στην 

παρομοίωση της στιγμής του θανάτου με θεατρική πράξη εκτιμάται η σύγκλισή του με 

την επικτήτεια αντίληψη για τη ζωή ως θεατρικό δράμα και με την περίφημη απόφανση 

ότι «ἡ θύρα ἤνοικται» όταν ο άνθρωπος επιθυμεί να εγκαταλείψει τη ζωή. 

764. A. A. Long, Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, σσ. 264-266.  

765. La Rochefoucauld, Réflexions ou Sentences et Μaximes Μorales, éd. M. L. Aimé-Martin, 

Paris, Chez Lefèvre, 1844, σσ. 176, 233, 259, 261.  

766. Edward E. Malkin, «Rousseau and Epictetus», Studies on Voltaire and the Eighteenth 

Century, CVI (1973), σσ. 113-155. 

767. Matthias Rothe, «Kant and Epictetus. Transformations of Imperial Stoicism», στο: D. 

Gordon - D. Suits (ed.), Epictetus: His Continuing Influence and Contemporary Relevance, σσ. 131-

150. 

768. Βλ. ενδεικτικά Alain, Propos sur le bonheur, Gallimard, 1985, LXV *: «Épictète, 10 décem-

bre 1910»+˙ Alain, Propos sur des philosophes, préf. André Comte-Sponville, PUF, 2005, LXV [: 

«Les Entretiens d'Épictète et les Pensées de Marc-Aurèle, 8 février 1923»+.  

769. Myrto Dragona-Monachou, «Epictetus on Freedom: Parallels between Epictetus and 

Wittgenstein», σσ. 135-138. 

770. O Camus διάβασε το έργο του Επίκτητου την περίοδο που έπασχε από φυματίωση, 

παίρνωντας δύναμη από τις επικτήτειες αποφάνσεις για το ανίκητο της προαίρεσης. Βλ. 

σχετικά Macha Séry, Albert Camus à 20 ans. Premiers combats, Au diable vauvert, 2011, σσ. 13-

14. 

771. Βλ. ενδεικτικά Vladimir Jankélévitch, Le sérieux de l’ intention. Traité des vertus I, Flamm-

arion, Paris, 1983, σ. 138 και σ. 221, όπου αξιοποιούνται οι έννοιες του καθήκοντος και της 

χρήσης των φαντασιών˙ Vladimir Jankélévitch, Les vertus et l’ amour. Traité des vertus II, Tom. 

1, Champs essais, 1986, σσ. 114, 118, 143, 241 στις οποίες εξυμνεί την καρτερία του στωικού 

σοφού κατά τον Επίκτητο˙ Vladimir Jankélévitch, L’ innocence et la méchanceté. Traité des 

vertus III, Champs essais, 1986, σσ. 142-143, όπου τίθεται το ζήτημα της προαίρεσης. 

772. Christopher M. Davidson, «Foucault on Askesis in Epictetus: Freedom through 

Determination», στο: D. Gordon - D. Suits (ed.), Epictetus: His Continuing Influence and Conte-

mporary Relevance, σσ. 41-53˙ πβ. Θάνος Κιοσόγλου, «Michel Foucault, Μάθημα της 6ης 
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ηε δηαθξηηηθή παξνπζία ηνπ Δπίθηεηνπ ζην έξγν ζεκαληηθψλ δηαλνεηψλ 

φισλ ησλ πεξηφδσλ ηεο Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο. 

 ηνλ λενειιεληθφ δηαθσηηζκφ ν Δπίθηεηνο έρεη, επίζεο, κηα 

πξνλνκηνχρα ζέζε. Απνθνξχθσκα ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο θηινζν-

θηθήο θαη παηδεπηηθήο ηνπ αμίαο απνηειεί ε έθδνζε ησλ έξγσλ ηνπ κε 

«Πξνιεγφκελα» απφ ηνλ Αδακάληην Κνξαή (1748-1833)
773
. Ο Κνξαήο 

ραξαθηεξίδεη ηηο Γηαηξηβέο σο «βηβιίνλ ειεπζεξίαο» αλαδεηθλχνληαο ηηο 

απφςεηο ηνπ Δπηθηήηνπ γηα ηελ απάζεηα, ηελ απνβνιή ηεο νίεζεο, ηελ 

αξεηή θαη ηε ζπλχπαξμε κε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο
774
. Ο Δπγέληνο 

Βνχιγαξεο
775
, ν Νεφθπηνο Βάκβαο, ν Γηνλχζηνο Θεξεηαλφο αλαθέξνληαη, 

επίζεο, ζην έξγν ηνπ Δπηθηήηνπ
776
. Έρεη πξνεγεζεί ε απφδνζε ζηα 

λενειιεληθά ηνπ Δγρεηξηδίνπ απφ ηνλ Γεκήηξην Γάξβαξε ην 1799 ζηε 

Βηέλλε γηα εζηθνπιαζηηθνχο ιφγνπο ζην νπνίν εθθξάδεη ηνλ ζαπκαζκφ 

ηνπ γηα ηε ζησηθή δηδαζθαιία γξάθνληαο φηη ζπκβάιιεη «πξὸο ἡζπρίαλ 

θαὶ ἀλάπαπζηλ εἰο πνιιὰο ἐλαληίαο πεξηζηάζεηο ηο παξνχζεο δσο»
777

. 

 Σέινο, κηα μερσξηζηή ζέζε θαηέρεη ν Δπίθηεηνο ζε θιάδνπο κε 

θηινζνθηθνχο. ηε ινγνηερλία ε πξναλαθεξφκελε κεηάθξαζε ηεο Carter 

έκειε λα επεξεάζεη ηε ζπνπδαία Αγγιίδα ζπγγξαθέα Emily Brontё ζην 

                                                                                                                                            
Ιανουαρίου 1982 (Η ερμηνευτική του υποκειμένου. Μαθήματα στο Collège de France, 

1981-1982)», Conatus, 2 (2016), σσ. 11-34, ιδίως σσ. 13, 19, 20.   

773. Αδαμἀντιος Κοραής, Προλεγόμενα στους Αρχαίους Έλληνες Συγγραφείς, Τόμος Γ’, 

Αθήνα, Μ.Ι.Ε.Τ., 1990. Το 1826 εκδίδει το Εγχειρίδιο και το 1827 τις Διατριβές. Βλ. και Δ. 

Θερειανός, Αδαμάντιος Κοραής, σσ. 73-90. 

774. Βλ. Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Η στωική φιλοσοφία στο νεοελληνικό στο-

χασμό», στο: Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη (επιμ.), Νεοελληνική Φιλοσοφία. Θέματα 

πολιτικής και ηθικής, Αθήνα, 2001, σσ. 308-309.  

775. Βλ. Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος (προλ.- επιμ. - ευρετ.), Ευγένιος Βούλγαρις, Η Λογική εκ 

Παλαιών τε και Νεωτέρων συνερανισθείσα *<+, Εν Λειψία, 1766, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο 

Ιωαννίνων – Τομέας Φιλοσοφίας, 2010, σ. *827.  

776. Αθανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, «Η στωική φιλοσοφία στο νεοελληνικό στοχα-

σμό», σσ. 315-316 και σσ. 324-328. 

777. Ό.π., σσ. 319-321. 
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πνίεκα «The Old Stoic»
778

. Σν χθνο θαη ν ιφγνο ησλ έξγσλ ηνπ 

Δπίθηεηνπ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απηεπίγλσζε ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπ 

απνηέιεζαλ ην θίλεηξν γηα ηε ζεκειίσζε απφ κέξνπο ηνπ Albert Ellis 

(1913-2007) κηα λέαο κεζφδνπ ζηελ ςπρνζεξαπεία, ηεο Rational Emotive 

Behavior Therapy (REBT)
779

. Ο Δπίθηεηνο είλαη «πξσηαγσληζηήο» θαη 

ζην κπζηζηφξεκα ηνπ Tom Wolfe A Man in Full ην νπνίν θπθινθφξεζε 

ην 1998 θαη έγηλε best-seller, ελψ ε δηδαζθαιία ηνπ ζπκβάιιεη θαη ζηε 

δεκηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ξσκατθήο αηκφζθαηξαο ηεο πνιπβξα-

βεπκέλεο ηαηλίαο Gladiator ε νπνία πξνβιήζεθε ην 2000
780

. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
778. Βλ. σχετικά Margaret Maison, «Εmily Brontё and Epictetus», Notes and Queries, 223 

(1978), σσ. 230-231˙ πβ. Janet Gezari, Last Things. Εmily Brontё’s Poems, Oxford University 

Press, 2007, σσ. 69, 133, 148. 

779. Arthur Still - Windy Dryden, «Ellis and Epictetus: Dialogue vs. Method in Psychothe-

rapy», Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy, 21/1 (2003), σσ. 37-55˙ πβ. 

Arthur Still - Windy Dryden, The historical and philosophical context of rational psychotherapy. The 

legacy of Epictetus, London, Karnac, 2012. 

780. William O. Stephens, «The Rebirth of Stoicism?», Creighton University Magazine, Winter 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΙΚΔ ΓΙΑΠΙΣΩΔΙ 

 Χο απάπγαζκα ηεο κειέηεο ηνπ έξγνπ ηνπ θηινζφθνπ ηεο 

Νηθφπνιεο ζεσξνχκε φηη νη ππνδείμεηο ηνπ γηα ην πεπεξαζκέλν ηεο 

χπαξμεο εμαθνινπζνχλ λα είλαη ρξήζηκεο, θαζψο θαη ε ππφκλεζή ηνπ 

«λα κελ μερλάο φηη είζαη εζνπνηφο ζε έλα δξάκα πνπ μεηπιίγεηαη φπσο 

ζέιεη ν πνηεηήο»
781

. Ο Δπίθηεηνο ζε θακία πεξίπησζε δελ επαγγέιεηαη κε 

νίεζε ηελ αλζξψπηλε παληνδπλακία, αιιά θαιεί ζε απηνγλσζία θαη 

απηνέιεγρν σο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ηεο εχξνηαο βίνπ. Ο άλζξσπνο 

νθείιεη λα θαηαλνήζεη φηη είλαη κέξνο ηνπ θπζηθνχ γίγλεζζαη θαη λα 

αλαγλσξίζεη ηελ αδπλακία ηνπ σο πξνο ηελ επηβνιή εμνπζηαζηηθψλ 

βνπιήζεσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ. Με ηαπεηλφηεηα, εηιηθξίλεηα θαη επζχλε 

πξέπεη λα ελζθχςεη ζηνλ εαπηφ ηνπ, λα δηαθξίλεη ην ζείν ράξηζκα ηεο 

έιινγεο αληηκεηψπηζεο ησλ ζπκβάλησλ θαη αζθψληαο ηελ πξναίξεζή ηνπ 

λα αζρνιεζεί κε φζα ζπγθξνηνχλ ηε ζθαίξα επηξξνήο ηνπ.  

 Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη απαξαίηεηε ε δηακφξθσζε 

θξπζηάιιηλεο ζθέςεο, ε απνζαθήληζε ησλ θαηλνκέλσλ θαη ν έιεγρνο 

ησλ επηζπκηψλ. χκθσλα κε ηνλ Δπίθηεην ε δπλαηφηεηα απηνθα-

ζνξηζκνχ θαη ελ ζπλερεία απηφβνπιεο ηήξεζεο ησλ θαζεθφλησλ ζε 

επίπεδν θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο απαηηεί ηελ εζσηεξηθή ειεπζεξία 

απφ πξνθαηαιήςεηο, θφβνπο θαη πάζε. Ζ ειεπζεξία πξνζθηά κε απηφ ηνλ 

ηξφπν εζηθή ζεκαζία, πέξαλ ηεο ζεζκηθήο, θαη εδξάδεηαη ζηε ζεκειηψδε 

δηάθξηζε ησλ ππαξθηψλ ζε «ἐθ’ ἡκῖλ» θαη «νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ». Ζ πξναίξεζε 

σο έιινγε, βνπιεηηθή, ςπρηθή ιεηηνπξγία επηιέγεη, νξηνζεηεί θαη σζεί 

ζηελ πξαγκάησζε απηήο ηεο αξρήο, πξνζδίδνληαο ζηελ πξάμε ην 

αξεηνινγηθφ ηεο πεξηερφκελν.  

                                                 
781. Εγχειρίδιον, ιζ’.  
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 Ζ πξαθηηθή δηάζηαζε ηεο επηθηήηεηαο θηινζνθίαο αλαδχζεθε ζηελ 

Ηζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο σο νξφζεκν πνπ θαηεπζχλεη ηελ αλζξψπηλε 

ζθέςε ζε πεδία απηεπίγλσζεο, ειεπζεξίαο θαη ακεηάζεηεο επζχλεο. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[155] 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Α΄ ΠΗΓΔ 

Αη Καη’ Αξξηαλόλ Δπηθηήηεηνη Γηαηξηβαί, παξάθξ. . Γέιηα, Δλ Αζήλαηο, 

ηδέξεο, 1937. 

Απξήιηνο Μάξθνο, Δηο εαπηόλ, εηζαγ. - κηθ. - ζρφιηα Felix de Gyorgio, 

Αζλαη, Εαραξφπνπινο, 1939. 

Γαιελφο, «Ὅηη ἱαηξφο ἄξηζηνο θαὶ θηιφζνθνο», ζην: C.G. Kühn (ed.), 

Κιαύδηνπ Γαιελνύ Άπαληα. Clavdii Galeni Opera Omnia. Tomus I, 

Hildesheim, 
2
1964. 

---, Γηα ηελ απνθπγή ηεο ιύπεο. Ζ πξαγκαηεία Πεξί αιππίαο, κηθ.- ζρφιηα 

Παξαζθεπή Κνηδηά, εηζαγ. νθία Ξελνθψληνο, επίκεηξ. Ησάλλεο 

Πνιέκεο, Θεζζαινλίθε, Θχξαζελ, 2016. 

Γηνγέλεο Λαέξηηνο, Φηινζόθσλ Βίσλ θαη Γνγκάησλ Σπλαγσγή, Σφκνο 

Β’, Θεζζαινλίθε, Εήηξνο, 2012. 

Δπίθηεηνο, Γηαηξηβή (Α’-Γ’) - Δγρεηξίδηνλ, Σφκνη 1-4, κηθ. Η. . Υξηζην-

δνχινπ θ.ά., Θεζζαινλίθε, Εήηξνο, 1997. 

---, Δγρεηξίδηνλ, κηθ. σηεξία Σξηαληάξε, Θεζζαινλίθε, Εήηξνο, 2015. 

---, Δγρεηξίδηνλ, κηθ. Αξ. Κακπάλε, Αζήλαη, Φέμε, ρ.ρ.. 

---, Δγρεηξίδηνλ, κηθ. Ν. Μ. θνπηεξφπνπινο, Αζήλα, ζηηγκή, 1997. 

---, Ζ ειεπζεξία, κηθ. - επίκ. Θαλάζεο ακαξηδήο, Αζήλα, Γψκα, 2017. 

Κνξαήο Αδακάληηνο, Πξνιεγόκελα ζηνπο Αξραίνπο Έιιελεο Σπγγξαθείο, 

Σφκνο Γ’, Αζήλα, Μ.Η.Δ.Σ., 1990. 

Μπεξμφλ Αλξί, Οη δύν πεγέο ηεο εζηθήο θαη ηεο ζξεζθείαο, κηθ. Β. Ν. 

Σαηάθεο, Αζήλαη, Γ. Παπαδεκεηξίνπ, 1951. 

Οκήξνο, Ηιηάο, κηθ. Ηάθσβνο Πνιπιάο, Αζήλαη, Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ 

Γηδαθηηθψλ Βηβιίσλ, 1965. 

Παζθάι Μπιεδ, Σθέςεηο, κηθ. Κσζηήο Παπαγηψξγεο, Αζήλα, Καζηα-

ληψηεο, 2000. 

πηλφδα, Ζζηθή, εηζαγ. Βαζηιηθή Γξεγνξνπνχινπ, κηθ. Δπάγγεινο 

Βαληαξάθεο, Αζήλα, Δθθξεκέο, 2009. 

ηξάβσλ, Γεσγξαθηθά, Μέξνο Β’, επηκ. Αδ. Κνξαήο, Παξίζη, Η.Μ. 

Δβεξάξηνο, 1817. 

Alain, Propos sur des philosophes, préf. André Comte-Sponville, PUF, 

2005. 

---, Propos sur le bonheur, Gallimard, 1985.  

Arnim Ioannes v. (ed.), Stoicorum Veterum Fragmenta, Vol I-IV, 

Stutgardiae, B.G. Teubner, 
2
1964[

1
1903-1924]. 

Bekker Immanuel (ed.), Aristotelis Opera, Vol. I-V, Oxonii, E 

Typographeo Academico, 1837. 

Brunschvicg L. - Boutroux P. - Gazier F. (éd.), Œuvres de Blaise Pascal, 

Paris, Hachette, 1900-1914 [αλαηχπσζε Vaduz, Kraus Reprint Ltd, 

1965]. 



 

[156] 

 

Burnet Ioannes (ed.), Platonis Opera, Vol. I-IV, Oxonii, E Typographeo 

Clarendoniano, 1900-1907. 

Du Vair Guillaume, De la sainte philosophie. Philosophie morale des 

Stoïques, éd. G. Michaut, Paris, Vrin, 1945. 

Epictetus, Dissertationes ab Arriano Digestae, ed. Ζ. Schenkl, Stuttgart, 

B.G. Teubner, 
2
1965 [

1
1916]. 

Epictète, Entretiens, trad. J. Souilhé, Livre I, Paris, Les Belles Lettres, 
2
1975 [

1
1943]. 

---, Manuel, Paris, Hatier, 2007. 

Eustathii Archiepiscopi Thessalonicensis, Commentarii ad Homeri 

Iliadem, Ad fidem exempli Romani editi, Tomus III, Lipsiae, 1829. 

Gellius Aulus, Noctes Atticae, Londini, A. J. Valpy, 1824. 

Jankélévitch Vladimir, Traité des vertus I-III, Flammarion, Paris, 1983-

1986. 

La Rochefoucauld, Réflexions ou Sentences et Μaximes Μorales, éd. M. 

L. Aimé-Martin, Paris, Chez Lefèvre, 1844, ζζ. 176, 233, 259, 

261. 

Long George (intr. - trans.), Discourses of Epictetus˙ with the Enchei-

ridion and Fragments, London, George Bell and Sons, 1890. 

Oldfather W. A. (intr. - trans.), Epictetus. The Discourses as reported by 

Arrian, the Manual, and Fragments, Vol. I, London, The Loeb 

Classical Library, 
3
1956 [

1
1925]. 

Patrologiæ cursus completus: seu, Bibliotheca universalis, integra, 

uniformis, commoda, oeconomica omnium SS. patrum, doctorum, 

scriptorumque ecclesiasticorum. Series græca. Patrologiæ Græcæ, 

Tomus VI, ed. J.-P Migne, 1857. 

Saint François de Sales, Traitté de l’ amour de dieu, Vol. 1, Annecy, 

1894. 

Simplicius, Commentaire Sur Le Manuel D’ Épictète, Tome I, trad. I. 

Hadot, Paris, Les Belles Lettres, 2001. 

Venhuizen Peerlkamp J. (ed.), C. Musonii Rufi Philosophi Stoici 

Reliquiae et Apophthegmata, Harlemi, Adriani Loosjes P. F., 1822. 

 

 

Β΄ ΜΔΛΔΣΔ 

Αγγέιε Αγγειηθή, «Απφ ηελ θηινζνθηθή επηρεηξεκαηνινγία ησλ 

ησηθψλ ζηελ απνδεηθηηθή ησλ Υξηζηηαλψλ Απνινγεηψλ», 

Φηινζνθεῖλ: ἐπηζηήκε, εὔλνηα, παξξεζία, 17 (2018), ζζ. 281-294. 

---, «Ζζηθέο εθθάλζεηο ηεο ςπρνζσκαηηθήο ελφηεηαο ηνπ αλζξψπνπ 

ζχκθσλα κε ηνλ Γαιελφ», ζύλαςηο, 45/13 (2017), ζζ. 19-22. 



 

[157] 

 

---, «Πεξί ηῶλ ἐθ’ ἡκῖλ θαὶ νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ ζηελ θηινζνθηθή ζεψξεζε ηνπ 

Δπίθηεηνπ: Ζ έλλνηα ηεο πξναηξέζεσο», Ζπεηξσηηθό Ζκεξνιόγην, 

ΛΔ’ (2016), ζζ. 245-260. 

Αιαηδφγινπ Γξακκαηηθή, «Ζ έλλνηα ηεο αηαξαμίαο ζηνλ Δπίθηεην θαη 

ζηνλ Γεκφθξηην», ζην: Υξίζηνο Α. Σέδαο (επηκ.), Δπίθηεηνο. Ζ 

δσή θαη ην έξγν ηνπ, Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ 

(Πξέβεδα 17-19 Ηνπλίνπ 1994), Πξέβεδα, 1997, ζζ. 11-18. 

Απνζηνινπνχινπ Γεσξγία, «Ο σθξάηεο, ε απηνγλσζία θαη ε 

απηνζπλεηδεζία», ζην: Ξαλά γηα ηνλ Σσθξάηε, Αθηέξσκα ζηνλ 

Οκφηηκν Καζεγεηή Νίθν Κ. Φεκκέλν, Ησάλληλα, Παλεπηζηήκην 

Ησαλλίλσλ – Σνκέαο Φηινζνθίαο, 2004, ζζ. 95-109. 

Αξακπαηδήο Γεψξγηνο, Από ηε Σηνά ζην Βπδάληην. Βίνο θαη ζύζηεκα ζηε 

ζησηθή ζπλέρεηα, Αζήλα, Ηλζηηηνχην ηνπ Βηβιίνπ-Καξδακίηζα, 

2016. 

Βιαζηφο Γξεγφξεο, Σσθξάηεο: Δηξσλεπηήο θαη εζηθόο θηιόζνθνο, κηθ. 

Παχινο Καιιηγάο, πξφι. Αιέμαλδξνο Νερακάο, Αζήλα, Δζηία, 

1993. 

Βνπδνχξεο Κσλζηαληίλνο, «Ζ ζησηθή εζηθή θηινζνθία σο ζεξαπεία», 

ζην: Κσλζηαληίλνο Βνπδνχξεο (επηκ.), Ζ εζηθή θηινζνθία ησλ 

Διιήλσλ, Αζήλα, 1996, ζζ. 179-193. 

Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε Αζαλαζία, «Ζ ζησηθή θηινζνθία ζην λενειιε-

ληθφ ζηνραζκφ», ζην: Αζαλαζία Γιπθνθξχδε-Λενληζίλε (επηκ.), 

Νενειιεληθή Φηινζνθία. Θέκαηα πνιηηηθήο θαη εζηθήο, Αζήλα, 

2001, ζζ. 299-329. 

---, «Ζ παξνπζία ηεο ζησηθήο θηινζνθίαο ζηνλ ζθσηηθφ δηαθσηηζκφ», 

Φηινζνθία, 42 (2012), ζζ. 332-356. 

Γειιήο Ησάλλεο Γ., «Ζ ηδέα ηνπ θνζκνπνιηηηζκνχ ζηε ζθέςε ηνπ Δπί-

θηεηνπ», ζην: Υξίζηνο Α. Σέδαο (επηκ.), Δπίθηεηνο. Ζ δσή θαη ην 

έξγν ηνπ, Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ (Πξέβεδα 17-19 

Ηνπλίνπ 1994), Πξέβεδα, 1997, ζζ. 71-78. 

---, Φηινζνθηθή ζπκβνπιεπηηθή: Ζ Φηινζνθία σο «ζεξαπεία», Αζήλα, 

ηππσζήησ, 2005. 

Γεζπνηφπνπινο Κσλζηαληίλνο Η., «Δπίθηεηνο», Δπνρέο, 1 (1963), ζζ. 

85-100. 

---, «Ζ αξηζηνηειηθή έλλνηα ηεο πξναηξέζεσο», ζην: Γ. Ν. Κνχηξαο 

(επηκ.), Ζ αξηζηνηειηθή Ζζηθή θαη νη επηδξάζεηο ηεο, Αζήλα, 1996. 

Γξαγψλα-Μνλάρνπ Μπξηψ, «Διεπζεξία θαη δνπιεία ζηνλ Δπίθηεην», 

ζην: Υξίζηνο Α. Σέδαο (επηκ.), Δπίθηεηνο. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ, 

Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ (Πξέβεδα 17-19 Ηνπλίνπ 

1994), Πξέβεδα, 1997, ζζ. 91-102. 

---, «Ζ «πξναίξεζηο» ζηνλ Αξηζηνηέιε θαη ζηνλ Δπίθηεην», Φηινζνθία, 

8-9 (1978-1979), ζζ. 265-310. 



 

[158] 

 

---, «Ο «πεξί ησλ ζεψλ ιφγνο» ζηνλ Πιάησλα θαη ηνπο ησηθνχο θαη νη 

απαξρέο ηεο θηινζνθίαο ηεο ζξεζθείαο», Cogito, 10 (2010), ζζ. 

42-49. 

Εάρνο 
 
Κσλζηαληίλνο Λ. (επηκ.), Νηθόπνιηο Β’, Σφκνο Η, Πξαθηηθά ηνπ 

Γεχηεξνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ γηα ηε Νηθφπνιε (11-15 

επηεκβξίνπ 2002), Πξέβεδα, Ίδξπκα Αθηία Νηθφπνιηο, 2007. 

Θεξεηαλφο Γ., Αδακάληηνο Κνξαήο, Σεξγέζηε, 1890. 

Ηεξνδηαθφλνπ Καηεξίλα, «Ζ δηαίξεζε ηεο θηινζνθίαο θαηά ηνπο ζηση-

θνχο», ζην: Κσλ/λνο Βνπδνχξεο (επηκ.), Διιεληζηηθή Φηινζνθία, 

Αζήλα, 1994, ζζ. 128-137. 

Ησαλλίδεο Βαζίιεηνο, Απόζηνινο Παύινο θαη νη Σησηθνί θηιόζνθνη. Αη 

ηδέαη απηώλ πεξί ζείνπ πξννξηζκνύ θαη πεξί αλζξώπηλεο 

ειεπζεξίαο, Θεζζαινλίθε, Βηβιηνπσιείνλ «Αιεμίνπ θαη 

Πηθνπνχινπ», 1934 (επαλέθδνζε Καηεξίλε, κάηη, 2001). 

Καξαγηάλλεο Γεψξγηνο, «Ζ εχξνηα βίνπ σο παηδεπηηθφ ηδαληθφ ζηε θηιν-

ζνθία ησλ ησηθψλ», ζην: Κσλ/λνο Βνπδνχξεο (επηκ.), Διιελη-

ζηηθή Φηινζνθία, Αζήλα, 1994, ζζ. 138-150. 

Κηνζφγινπ Θάλνο, «Michel Foucault, Μάζεκα ηεο 6εο Ηαλνπαξίνπ 1982 

(Ζ εξκελεπηηθή ηνπ ππνθεηκέλνπ. Μαζήκαηα ζην Collège de 

France, 1981-1982)», Conatus, 2 (2016), ζζ. 11-34. 

Κνχξθαιε Υξηζηίλα, Ζ άζθεζε σο ηέρλε ηνπ βίνπ ζηε ζησηθή θηινζνθία, 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Θεζζαινλίθε, 2010. 

Κνχηξαο Γεκήηξηνο Ν., Ζ θνηλσληθή εζηθή ηνπ Αξηζηνηέινπο, Αζήλα, 

1973. 

Κχξθνο Βαζίιεηνο Α., «Δπίθηεηνο: ν ιφγνο ηεο θηινζνθεκέλεο θαξηε-

ξίαο», ζην: Αθηέξσκα ζηνλ Κσλζηαληίλν Γεζπνηόπνπιν, Αζήλα, 

Παπαδήζεο, 1991, ζζ. 225-237. 

---, «Ζ θξηηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε ζηελ εζηθή θηινζνθία ηνπ σθξάηε», 

ζην: πχξνο Γ. Μνζρνλάο (επηκ.), Ο Σσθξάηεο Σήκεξα, Πξαθηηθά 

Γηεζλνχο πλεδξίνπ (Αζήλα - Γειθνί  28 επηεκβξίνπ - 1 Οθησ-

βξίνπ 2001), Αζήλα, 2003, ζζ. 209-223. 

π. Λέθθαο Γεψξγηνο Α., «Απφ ηελ απηναλαθνξηθφηεηα ζηελ εηεξναλα-

θνξηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ έλλνηα ηεο «πξναηξέζεσο» ζηε 

θηινζνθία ηνπ Δπίθηεηνπ θαη ηνπ Χξηγέλε», Θενινγία, 1 (2013), 

ζζ. 189-210. 

Λνγνζέηεο Κσλζηαληίλνο Η., Ζ Φηινζνθία ηεο Αλαγελλήζεσο θαη ε 

ζεκειίσζηο ηεο λεσηέξαο θπζηθήο, Αζλαη, Οξγαληζκφο Δθδφζεσλ 

ρνιηθψλ Βηβιίσλ, 1955. 

Μαγγίλε Γθφιθσ - Λεφληζηλε Διέλε (επηκ.), Κξάηε θαη πνιίηεο: 

Κνηλόηεηα, ηαπηόηεηα, δηαθνξεηηθόηεηα, κίιε, 2016. 

Μπεληέ Εαλ-Μηζέι, Ηζηνξία ηεο λεσηεξηθήο θαη ζύγρξνλεο θηινζνθίαο: 

Φπζηνγλσκίεο θαη έξγα, κηθ. Κσζηήο Παπαγηψξγεο, Αζήλα, 

Καζηαληψηεο, 1999. 



 

[159] 

 

Μσξαη ηνπ Γέζπνηλα, Τέρλε αιππίαο. Ο ζνθηζηήο Αληηθώλ θαη ε ςπρνιν-

γία ζηελ αξραία Διιάδα, Gutenberg, 2016. 

Ννχηζνο Παλαγηψηεο, «Ζ «ειεπζεξνπνηφο» δηδαζθαιία ηνπ Δπίθηεηνπ», 

ζην: Υξίζηνο Α. Σέδαο (επηκ.), Δπίθηεηνο. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ, 

Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ (Πξέβεδα 17-19 Ηνπλίνπ 

1994), Πξέβεδα, 1997, ζζ. 149-154. 

---, Νενειιεληθόο Γηαθσηηζκόο. Τα όξηα ηεο δηαθηλδύλεπζεο, Αζήλα, 

Διιεληθά Γξάκκαηα, 2005. 

Νηπφ Εαλ Ενέι, Ο Δπίθηεηνο θαη ε ζησηθή ζνθία, κηθ. Γέζπνηλα Παπα-

ζαλαζνπνχινπ, Αζήλα, Δλάιηνο, 2009. 

Ξελάθεο Σδαίεζνλ, Δπίθηεηνο. Εσή θαη Σησηθηζκόο, κηθ. Γέζπνηλα 

Σζίθε, Αζήλα, Απφπεηξα, 1989. 

Παπαδεκεηξίνπ Δπζχκεο, «Ζ παξνπζία ηεο ζησηθήο θηινζνθίαο ζηε 

γεξκαληθή θηινζνθία ηνπ Γηαθσηηζκνχ», Γσδώλε, ΗΣ’ (1987), 

Μέξνο Γ’, ζζ. 9-23. 

Παπαλνχηζνο Δπάγγεινο Π., «Ζ εζηθή θηινζνθία ηνπ Δπίθηεηνπ. Έλαο 

γεληθφο ραξαθηεξηζκφο ηεο θαη ε ζρέζε ηεο κε ηνλ ρξηζηηαληζκφ», 

Φηινζνθία, 12 (1982), ζζ. 9-25. 

Πέηζηνο Κσζηαληίλνο Θ., Απερήζεηο ηνπ θηινζνθηθνύ έξγνπ ηνπ 

Edmundus Purchotius ζηε Νενειιεληθή Φηινζνθία, Ησάλληλα, 

2012. 

---  (πξνι.- επηκ. - επξεη.), Δπγέληνο Βνύιγαξηο, Ζ Λνγηθή εθ Παιαηώλ ηε 

θαη Νεσηέξσλ ζπλεξαληζζείζα […], Δλ Λεηςία, 1766, Ησάλληλα, 

Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ - Σνκέαο Φηινζνθίαο, 2010. 

---, Φηινζνθία θαη ξεηνξηθή ζηελ θιαζηθή ζθέςε, Αζήλα, Gutenberg, 

2018. 

Πφηαγα Άλλα, «Ση επαγγέιεηαη θηινζνθία», ζην: Υξίζηνο Α. Σέδαο 

(επηκ.), Δπίθηεηνο. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ, Πξαθηηθά Δπηζηε-

κνληθνχ πλεδξίνπ (Πξέβεδα 17-19 Ηνπλίνπ 1994), Πξέβεδα, 

1997, ζζ. 45-56. 

Πξεινξέληδνο Γηάλλεο, Φηινζνθία θαη Λνγνηερλία ζηε Γαιιία 1930-

1960, Αζήλα, Παπαδήζεο, 2016. 

Πξσηνπαπά-Μαξλέιε Μαξία, «Ζ ηδέα ηνπ ζαλάηνπ ζην έξγν ηνπ 

Montaigne θαη ηνπ Rousseau: κηα ζησηθή πξνζέγγηζε», Φηινζν-

θία, 43 (2013), ζζ. 300-311. 

---, «Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά ηνπ ζησηθνχ ζνθνχ», 

Φηινζνθία, 34 (2004), ζζ. 210-218. 

---, Σησηθνί: Ζ επηζηήκε ηεο ξεηνξηθήο, κηθ. Κσλ/λνο Πεηξφπνπινο, 

Αζήλα, κίιε, 2005. 

πθνπηξήο Ησάλλεο, Φηινζνθία ηεο δσήο. Τξία καζήκαηα εηο ηελ 

Διεπζέξαλ Σρνιήλ Κνηλσληθήο Πξόλνηαο, Αζλαη, ειεχζεξε 

ζθέςηο, 1937. 



 

[160] 

 

Σαηάθεο Βαζίιεηνο Ν., Ζ Βπδαληηλή Φηινζνθία, Αζήλα, Δηαηξεία 

πνπδψλ Νενειιεληθνχ Πνιηηηζκνχ θαη Γεληθήο Παηδείαο, 1977. 

Σέδαο Υξίζηνο  Α., «Αξεηή θαη επδαηκνλία θαηά ηνλ Δπίθηεην», ζην: 

Υξίζηνο  Α. Σέδαο (επηκ.), Δπίθηεηνο. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ, 

Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ (Πξέβεδα 17-19 Ηνπλίνπ 

1994), Πξέβεδα, 1997, ζζ.103-126. 

Σεξέδεο Υξήζηνο Αζ., «Σν αζθεηηθφ ήζνο θαηά ηνλ Δπίθηεην ππφ ην 

πξίζκα ηεο ρξηζηηαληθήο αλζξσπνινγίαο», ζην: Υξίζηνο Α. Σέδαο 

(επηκ.), Δπίθηεηνο. Ζ δσή θαη ην έξγν ηνπ, Πξαθηηθά Δπηζηεκν-

ληθνχ πλεδξίνπ (Πξέβεδα 17-19 Ηνπλίνπ 1994), Πξέβεδα, 1997, 

ζζ. 127-141. 

Σζνχλα-McKiraham Βνχια, «Οη ζσθξαηηθνί θηιφζνθνη θαη ν Δπίθηε-

ηνο», ζην: Υξίζηνο Α. Σέδαο (επηκ.), Δπίθηεηνο. Ζ δσή θαη ην έξγν 

ηνπ, Πξαθηηθά Δπηζηεκνληθνχ πλεδξίνπ (Πξέβεδα 17-19 Ηνπλίνπ 

1994), Πξέβεδα, 1997, ζζ. 19-29. 

Υξηζηνδνχινπ Ησάλλεο, Τα δεηήκαηα ηεο πξνθνπήο θαη ηεο παηδεύζεσο  

ζηε θηινζνθία ηνπ Δπηθηήηνπ, Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή, Αξηζηνηέ-

ιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, 2002. 

Υξηζηνδνχινπ Κπξηαθή Δ., Ζ ζπκβνιή ηεο θιαζζηθήο δηαλνήζεσο, ηδία 

ηεο Σηνάο, εηο ηελ δηακόξθσζηλ ηεο απνινγεηηθήο δηαιεθηηθήο ηνπ 

Pascal, Αζήλα, Βηβιηνζήθε αξηπφινπ, 1974. 

Aubenque Pierre, «Οη ειιεληζηηθέο θηινζνθίεο: ζησηθηζκφο, επηθνπ-

ξηζκφο, ζθεπηηθηζκφο», ζην: François Châtelet (επηκ.), Ζ Φηινζν-

θία, Σφκνο Α’, κηθ. Κσζηήο Παπαγηψξγεο, Αζήλα, Γλψζε, 2006, 

ζζ. 155-171. 

Dodds Eric R., Δζληθνί θαη Χξηζηηαλνί ζε κηα επνρή αγσλίαο: Όςεηο ηεο 

ζξεζθεπηηθήο εκπεηξίαο από ηνλ Μ. Απξήιην σο ηνλ Μ. Κσλζηα-

ληίλν, κηθ. Κψζηαο Αληχπαο, Αζήλα, Αιεμάλδξεηα, 1995. 

Gourinat Jean-Baptiste, Οη ζησηθνί γηα ηελ ςπρή, κηθ. Κσλ/λνο Ν. 

Πεηξφπνπινο, Αζήλα, Καξδακίηζα, 1999. 

Guthrie W. K. C., Σσθξάηεο, κηθ. Σάζνο Νηθνιαΐδεο, Αζήλα, Μ.Η.Δ.Σ., 

1990. 

Long Α. Α., Ζ ειιεληζηηθή θηινζνθία. Σησηθνί, Δπηθνύξεηνη, Σθεπηηθνί, 

κηθ. ηπιηαλφο Γεκφπνπινο - Μπξηψ Γξαγψλα-Μνλάρνπ, Αζήλα, 

Μ.Η.Δ.Σ., 
3
2003. 

Nussbaum Martha, Ζ ζεξαπεία ηεο επηζπκίαο. Θεσξία θαη πξάμε ηεο 

ειιεληζηηθήο εζηθήο θηινζνθίαο, κηθ. Γηάλλεο Αβξακίδεο - Μπξηψ 

Παληαδή, Θεζζαινλίθε, Θχξαζελ, 2015. 

Pépin Jean, «Διιεληζκφο θαη ρξηζηηαληζκφο», ζην: François Châtelet 

(επηκ.), Ζ Φηινζνθία, Σφκνο Α’, κηθ. Κσζηήο Παπαγηψξγεο, 

Αζήλα, Γλψζε, 2006, ζζ. 216-223. 



 

[161] 

 

Russ Jacqueline, Ζ Πεξηπέηεηα ηεο Δπξσπατθήο Σθέςεο. Μηα ηζηνξία ησλ 

ηδεώλ ηεο δύζεο, κηθ. – ζεκ. – επηκ. Κπξηάθνο . Καηζηκάλεο, 

Αζήλα, παξαθεξλάιηα - ηππσζήησ, 2005. 

Schestov Léon, Ζ λύρηα ηεο Γεζζεκαλήο, εηζαγ. - κηθ. Άξεο Γηθηαίνο, 

Αζήλα, Γσδψλε, 2013 (αλαηχπσζε). 

Windelband W.  – Heimsoeth H., Δγρεηξίδηνλ Iζηνξίαο ηεο Φηινζνθίαο, 

Α’ Τόκνο. Ζ θηινζνθία ησλ Αξραίσλ Διιήλσλ, ε Φηινζνθία ησλ 

Διιεληζηηθώλ θαη ξσκατθώλ Χξόλσλ, κηθ. Ν. Μ. θνπηεξφπνπ-

ινο, Αζήλα, Μ.Η.Δ.Σ., 
3
1991. 

 

 

Algra Keimpe, «Epictetus and Stoic Theology», ζην: T. Scaltsas - A. 

Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University 

Press, 2007, ζζ. 32-55. 

---, «Stoic theology», ζην: Brad Inwood (ed.), The Cambridge Compa-

nion to the Stoics, Cambridge University Press, 2003, ζζ. 153-178. 

Annas Julia, «Epictetus on Moral Perspectives», ζην: T. Scaltsas - A. 

Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University 

Press, 2007, ζζ. 140-152. 

Barnes Jonathan, Logic and the Imperial Stoa, Leiden, Brill, 1997. 

Bénatouïl Thomas, «Les possessions du sage et le dépouillement du 

philosophe. Un paradoxe socratique et ses reprises stoïciennes», 

Rursus, 3 (2008), ζζ. 1-18, ειεθηξνληθή έθδνζε, φπσο αλαθηή-

ζεθε ζηηο 29/08/2017 απφ ην https://rursus.revues.org/213. 

---, Les Stoïciens III: Musonius, Épictète et Marc Aurèle, Paris, Les 

Belles Lettres, 2009. 

---, «Theôria and scholê in Epictetus and Marcus Aurelius: Platonic, 

Stoic or Socratic?», ζην: Α. G. Long (ed.), Plato and the Stoics, 

Cambridge University Press, 2013, ζζ. 147-173. 

Billerbeck Μ., «The Ideal Cynic from Epictetus to Julian», ζην: R. 

Bracht Branham - M.Goulet-Cazé (ed.), The Cynics: The Cynic 

Movement in Antiquity and Its Legacy, University of California 

Press, 1996, ζζ. 205-221. 

Bobzien Susanne, Determinism and Freedom in Stoic Philosophy, 

Oxford, Clarendon Press, 1998. 

Bonhöffer Adolf  Friedrich, Die Ethik des Stoikers Epictet, Stuttgart, 

Ferdinand Enke, 1894. 

---, Epictet und die Stoa. Untersuchungen zur stoischen Philosophie, 

Stuttgart, Ferdinand Enke, 1890. 

Boter Gerard J., «Epictetus», ζην: Catalogus Translationum Et 

Commentariorum: Mediaeval and Renaissance. Latin Translations 

and Commentaries. Annotated Lists and Guides, Vol. IX, 

https://rursus.revues.org/213


 

[162] 

 

Washington, The Catholic University of America Press, 2011, ζζ. 

1-54. 

---, «Epictetus 3.23.33 and the three modes of philosophical instruction», 

Philologus, 153/1 (2009), ζζ. 135-148. 

---, «Evaluating others and evaluating oneself in Epictetus’ Discourses», 

ζην: Ralph M. Rosen & Ineke Sluiter (ed.), Valuing Others in 

Classical Antiquity, Leiden, Brill, 2010, ζζ. 323-351. 

---, The Encheiridion of Epictetus and Its Three Christian Adaptations. 

Transmission and Critical Editions, Leiden, Brill, 1999. 

Bracht Branham R., «Defacing the Currency: Diogenes’ Rhetoric and the 

Invention of Cynicism», ζην: R. Bracht Branham-M.Goulet-Cazé 

(ed.), The Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and Its 

Legacy, University of California Press, 1996, ζζ. 81-104. 

Braicovich Rodrigo Sebastián, «Critical Assent, Intellectualism, and 

Repetition in Epictetus», Apeiron, 45/4 (2012), ζζ. 314-337. 

---, «Freedom and Determinism in Epictetus’ Discourses», The Classical 

Quarterly, 60/1 (2010), ζζ. 202-220. 

---, «La identificación entre el “yo” y la proairesis en Epicteto», ÁGORA, 

30/2 (2011), ζζ. 149-162. 

---, «On the notion of Ethical Exercises in Epictetus», Prometeus - 

Filosofia, 15 (2014), ζζ. 125-138. 

---, «Theôria and scholê in Epictetus and Marcus Aurelius: Platonic, 

Stoic or Socratic?», ζην: Α. G. Long (ed.), Plato and the Stoics, 

Cambridge University Press, 2013, ζζ. 147-173. 

Brennan Tad, «Socrates and Epictetus», ζην: S. Ahbel-Rappe - R. 

Kamtekar (ed.), A Companion to Socrates, Oxford, Blackwell 

Publishing Ltd, 2005, ζζ. 285-297. 

---, The Stoic Life. Emotions, Duties, and Fate, Oxford, Clarendon Press, 

2005. 

Bridoux André, Le stoicisme et son influence, Paris,Vrin, 1966. 

Brobjer Thomas H., «Nietzsche’s Reading of Epictetus», Internationales 

Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung, 32/1 (2003), ζζ. 429-452. 

Brun Jean, Le stoτcisme, Paris, Presses Universitaires de France, 
12

1994. 

Cassanmagnago Cesare, «Il problema della “prohairesis” in Epitteto», 

Rivista di Filosofia Neo-Scolastica, 69/2 (1977), ζζ. 232-246. 

Castanien Donald G., «Three Spanish Translations of Epictetus», Studies 

in Philology, 61/ 4 (1964), ζζ. 616-626. 

Chamberlain Charles, «The meaning of prohairesis in Aristotle’s Ethics», 

Transactions of the American Philological Association, 114 

(1984), ζζ. 147-157. 

Cooper John M., «Greek philosophers on euthanasia and suicide», ζην: 

Baruch A. Brody (ed.), Suicide and Euthanasia. Historical and 



 

[163] 

 

Contemporary Themes, Dordrecht, Kluwer Academic Publishers, 

1989, ζζ. 9-38. 

---, «Moral Theory and Moral Improvement in Epictetus», ζην: T. Scal-

tsas - A. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford Univer-

sity Press, 2007, ζζ. 9-19. 

De Lacy Phillip H., «The four stoic “personae”», Illinois Classical 

Studies, 2 (1977), ζζ. 163-172. 

Dinucci Aldo, «Phantasia, Phainomenon and Dogma in Epictetus», 

Athens Journal of Humanities and Arts, 4/2 (2017), ζζ. 101-121. 

Dobbin R., «Πξναίξεζηο in Epictetus», Ancient Philosophy, 11 (1991), 

ζζ. 111-135.  

Dragona-Monachou Myrto, «Epictetus on Freedom: Parallels between 

Epictetus and Wittgenstein», ζην: T. Scaltsas - A. Mason (ed.), 

The Philosophy of Epictetus, Oxford University Press, 2007, ζζ. 

112-139. 

---, The stoic arguments for the existence and the providence of the Gods, 

Athens, S. Saripolos’ Library, 1976. 

Dyson Henry, «The God Within: The Normative Self in Epictetus», 

History of Philosophy Quarterly, 26/3 (2009), ζζ. 235-253. 

Eliasson Erik, The notion of That Which Depends On Us in Plotinus and 

Its Background, Leiden, Brill, 2008. 

Ettinghausen Henry, Francisco de Quevedo and the Neostoic movement, 

Oxford University Press, 1972. 

Fattal Michel, Saint Paul face aux philosophes épicuriens et stoïciens, 

Paris, L’ Harmattan, 2010. 

Frede Michael, A Free Will. Origins of the Notion in the Ancient 

Thought, ed. A. A. Long, University of California Press, 2011. 

---, «A Notion of a Person in Epictetus», ζην: T. Scaltsas - A. Mason 

(ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University Press, 2007, 

ζζ. 153-168. 

---, «The ἐθ’ ἡκῖλ in ancient philosophy», ζην: Δ. Moutsopoulos - M. 

Protopapas-Marneli (éd.), Nécessité - Hasard - Liberté dans la 

philosophie ancienne. Proceedings, Athens, 2007, ζζ. 110-123. 

Gezari Janet, Last Things. Δmily Brontё’s Poems, Oxford University 

Press, 2007. 

Gill Christopher, «The School in the Roman Imperial Period», ζην: Brad 

Inwood (ed.), The Cambridge Companion to the Stoics, 

Cambridge University Press, 2003, ζζ. 33-58. 

Gordon D. - Suits D. (ed.), Epictetus: His continuing influence and 

contemporary relevance, RIT Press, 2014. 

Gouhier Henri, «L’ entrenien de Pascal avec M. de Sacy et les origins de 

son apologétique», Revue de théologie et de philosophie, 13 

(1963), ζζ. 41-58. 



 

[164] 

 

Goulet-Cazé Marie-Odile, L’Ascèse cynique: Un commentaire de 

Diogène Laërce VI 70-71, Paris, Vrin, 
2
2001. 

Gounelle André, L’ Entretien de Pascal avec M. de Sacy, Paris, PUF, 

1966. 

Gourinat Jean-Baptiste, «La prohairesis chez Épictète: decision, volonté 

ou personne morale?», Philosophie antique: Problèmes, 

Renaissances, Usages, 5 (2005), Stoïcisme: physique, éthique, 

Presses Universitaires du Septentrion, ζζ. 93-114. 

---, «Le Socrate d’ Épictète», Philosophie antique: Problèmes, Renais-

sances, Usages, 1 (2001), Figures de Socrate, Presses Universi-

taires du Septentrion, ζζ. 137-165. 

Grasset Bernard M.-J., «La pensée sapientielle de Pascal: De la 

recherché», Le Portique, 19 (2007), ειεθηξνληθή έθδνζε, φπσο 

αλαθηήζεθε ζηηο 22-07-2017 απφ ην 

http://leportique.revues.org/1281. 

Hadot Pierre, La citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc 

Aurèle, Paris, Fayard, 1992. 

---, Qu’ est-ce que la philosophie antique, Gallimard, 1995. 

Hammond Nicholas, «Pascal’s Pensées and the art of persuasion», ζην: 

Nicholas Hammond (ed.), The Cambridge Companion to Pascal, 

Cambridge University Press, 2003, ζζ. 235-252. 

Hijmans B. L., Ἅζθεζηο, Notes on Epictetus' Educational System, Assen, 

Van Gorcum, 1959. 

Hijmans Jr. B. L., «A note on ΦΤΗ in Epictetus», Mnemosyne, 20/3 

(1967), ζζ. 279-284. 

Huttunen Niko, Paul and Epictetus on Law: A Comparison, London, 

T&T Clark, 2009. 

Ierodiakonou Katerina, «The Philosopher as God’s Messenger», ζην: T. 

Scaltsas - A. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford 

University Press, 2007, ζζ. 56-70. 

Inwood Βrad, Ethics and human action in early stoicism, Oxford, 

Clarendon Press, 1985. 

---, «L’ oikeiôsis sociale chez Epictète», Polyhistor, 72 (1996), ζζ. 241-

264. 

Jadaane Fehmi, L'influence du stoïcisme sur la pensée musulmane, 

Beyrouth, Dar el-Machreq, 1968. 

Jaffro Laurent, «Les Exercices de Shaftesbury: un stoïcisme crépuscu-

laire», ζην: Le Stoïcisme aux XVIe et XVIIe siècles, Cahiers de 

philosophie politique et juridique, No 25, Presses Universitaires de 

Caen, 1994, ζζ. 205-217. 

Jagu Amand, Épictète et Platon. Essai sur les relations du Stoïcisme et 

du Platonisme à propos de la morale des Entretiens, Paris, Vrin, 

1946. 

http://leportique.revues.org/1281


 

[165] 

 

Johnson Brian E., The Role Ethics of Epictetus. Stoicism in ordinary life, 

Lexington Books, 2014. 

Kahn Charles H., «Discovering the will. From Aristotle to Augustine», 

ζην: John M. Dillon - A. A. Long (ed.), The Question of 

"eclecticism". Studies in Later Greek Philosophy, University of 

California Press, 1988, ζζ. 234-259. 

Kamtekar Rachana, «ΑΗΓΧ in Epictetus», Classical Philology, 93/2 

(1998), ζζ. 136-160. 

Kraye Jill, «Stoicism in the Renaissance from Petrarch to Lipsius», 

Grotiana, 22/23 (2001/2002), ζζ. 21-46. 

Krentz Edgar M., «Πάζε and Ἀπάζεηα in Early Roman Empire Stoics», 

ζην: J. T. Fitzgerald (ed.), Passions and Moral Progress in 

GrecoRoman Thought, New York, Routledge, 2007, ζζ. 122-135. 

Kristeller Paul Oskar, «Stoic and Neoplatonic Sources of Spinoza’s 

Ethics», ζην: Geneviene Lloyd (ed.), Spinoza. Critical assessments 

of leading philosophers, Vol. I, Routledge, 2001, ζζ. 111-125. 

Lagrée Jacqueline, Juste Lipse et la restauration du stoïcisme: étude et 

traduction des traités stoïciens De la Constance, Manuel de 

philosophie stoïcienne, Physique des stoïciens (extraits), Paris, 

Vrin, 1994. 

---, Le néostoïcisme. Une philosophie par gros temps, Paris, Vrin, 2010. 

Levi Anthony, French Moralists. The theory of the passions 1585 to 

1649, Oxford, Clarendon Press, 1964. 

Long A. A., Epictetus: a Stoic and Socratic guide to life, New York, 

Oxford University Press, 2002.  

---, From Epicurus to Epictetus. Studies in Hellenistic and Roman 

Philosophy, Oxford, Clarendon Press, 2006. 

---, «Stoicism in the Philosophical Tradition: Spinoza, Lipsius, Butler», 

ζην: Brad Inwood (ed.), The Cambridge Companion to the Stoics, 

Cambridge University Press, 2003, ζζ. 365-392. 

Lutz Cora E., «Musonius Rufus: «The Roman Socrates»», Yale Classical 

Studies, 10 (1947), ζζ. 3-147. 

Maison Margaret, «Δmily Brontё and Epictetus», Notes and Queries, 223 

(1978), ζζ. 230-231. 

Malkin Edward E., «Rousseau and Epictetus», Studies on Voltaire and 

the Eighteenth Century, CVI (1973), ζζ. 113-155. 

Martha Constant, Moralistes sous L’ Empire Romain. Philosophes et 

Poёtes, Paris, Hachette, 
3
1872. 

McDonnell Eunan, The Concept of Freedom in the Writings of St. 

Francis de Sales, Peter Lang, 2009. 

Moles John L., «Cynic Cosmopolitanism», ζην: R. Bracht Branham - 

M.Goulet-Cazé (ed.), The Cynics: The Cynic Movement in 



 

[166] 

 

Antiquity and Its Legacy, University of California Press, 1996, ζζ. 

105-120. 

Moreau Joseph, Épictète ou le secret de la liberté, Paris, Seghers, 1964. 

Muckenstrum-Poulle Claire, «La function des images dans les Entretiens 

d’ Épictète (Livre III)», ζην: Claude Brunet (éd.), Des formes et 

des mots chez les Anciens. Μélanges offerts à Danièle Conso, 

Presses universitaires de Franche-Comté, 2008, ζζ. 325-336. 

---, «Les références au théâtre dans les Entretiens d’ Épictète», ζην: 

Sandrine Dubel, θ.ά., (éd.), Éclats de littérature grecque d’ 

Homère à Pascal Quignard, Presses universitaires de Paris 

Nanterre, 2012, ζζ. 133-151. 

---, «Les références homériques chez Épictète», ζην: David Sylvie - 

Evelyne Geny (éd.), Troïka. Parcours Antiques, Vol. II, Presses 

universitaires de Franche-Comté, 2012, ζζ. 99-114. 

Nguyen V. Henry T., Christian Identity in Corinth: A Comparative Study 

of 2 Corinthians, Epictetus and Valerius Maximus, Tübingen, 

Mohr Siebeck, 2008. 

Nussbaum Martha C., «Philosophy and literature», ζην: David Sedley 

(ed.), The Cambridge Companion to Greek and Roman Philoso-

phy, ζζ. 211-243. 

Pepe Giovanni, «Epitteto e il cristianesimo», Rivista di Filosofia Neo-

Scolastica, 8/6 (1916), ζζ. 566-585. 

Pereboom Derk, «Stoic Psychotheraphy in Descartes and Spinoza», ζην: 

Geneviene Lloyd (ed.), Spinoza. Critical assessments of leading 

philosophers, Vol. I, Routledge, 2001, ζζ. 149-184. 

Phillips Henry, Pascal’s reading and the inheritance of Montaigne and 

Descartes», ζην: Nicholas Hammond (ed.), The Cambridge 

Companion to Pascal, Cambridge University Press, 2003, ζζ. 20-

39. 

Protopapas-Marneli M., «Le hazard est une chose qui échappe à la 

perspicacité humaine (Stobée, Ecl., I, 6, 17
b
), ζην: Hasard et 

nécessité dans la philosophie grecque, Académie d’ Athènes, 

2005, ζζ. 180-194. 

Rist J. M., Stoic Philosophy, Cambridge University Press, 1969. 

Robertson Paul M., Paul’s Letters and Contemporary Greco-Roman 

Literature. Theorizing a New Taxonomy, Leiden, Brill, 2016. 

Salles Ricardo, «Epictetus and the causal conception of moral 

responsibility and what is eph’ hêmin», ζην: Pierre Destrée - 

Ricardo Salles - Marco Zingano (ed.), What is Up to Us? Studies 

on Agency and Responsibility in Ancient Philosophy, Vol. I, Sankt 

Augustin, Academia Verlag, 2014, ζζ. 169-182. 



 

[167] 

 

Sandbach F. H., «Ennoia and Prolēpsis in the Stoic Theory of 

Knowledge», ζην: A. A. Long, Problems in Stoicism, University 

of London, The Athlone Press, 1971, ζζ. 22-37. 

Schofield Malcolm, «Epictetus on Cynicism», ζην: Theodore Scaltsas - 

Andrew S. Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford 

University Press, 2007, ζζ. 71-86. 

---, «Epictetus: Socratic, Cynic, Stoic», Philosophical Quarterly, 54 

(2004) ζζ. 448-456. 

Sellars John, «An ethics of the event: Deleuze’s stoicism», Angelaki, 2/3 

(2006), ζζ. 157-171. 

---, The Art of Living: The Stoics on the Nature and Function of 

Philosophy, Ashgate, 2003. 

--- (ed.), The Routledge Handbook of the Stoic Tradition, Routledge, 

2016. 

Séry Macha, Albert Camus à 20 ans. Premiers combats, Au diable 

vauvert, 2011. 

Sorabji Richard, «Epictetus on proairesis and Self», ζην: T. Scaltsas - A. 

Mason (ed.), The Philosophy of Epictetus, Oxford University 

Press, 2007, ζζ. 87-98. 

Spanneut Michel (éd.), Commentaire sur la «Paraphrase chrétienne» du 

«Manuel» d'Épictète, Collection Sources chrétiennes - N° 503, 

Paris, Éditions du Cerf, 2007. 

---, «Épictète chez les moines», Mélanges de Science Religieuse, 29 

(1972), ζζ. 49-57. 

---, Le stoïcisme des Pères de l'Église: de Clément de Rome à Clément 

d'Alexandrie, Paris, Éditions du Seuil, 1957. 

---, Permanence du Stoicisme, Gembloux, 1973. 

Stephens William O., Stoic Ethics. Epictetus and Happiness as Freedom, 

London, continuum, 2007. 

---, «The Rebirth of Stoicism?», Creighton University Magazine, Winter 

2000, ζζ. 34-39. 

Still Arthur - Dryden Windy, «Ellis and Epictetus: Dialogue vs. Method 

in Psychotherapy», Journal of Rational-Emotive and Cognitive-

Behavior Therapy, 21/1 (2003), ζζ. 37-55. 

---, The historical and philosophical context of rational psychotherapy. 

The legacy of Epictetus, London, Karnac, 2012. 

Strange St. - Zupko J. (ed.), Stoicism. Traditions and Transformations, 

Cambridge University Press, 2004. 

Verbeke G., The presence of stoicism in medieval thought, Washington, 

The Catholic University of America Press, 1983. 

Voelke André-Jean, L' idée de volonté dans le stoïcisme, Paris, Presses 

Universitaires de France, 1973. 



 

[168] 

 

Weaver P. R. C., «Epaphroditus, Josephus, and Epictetus», The Classical 

Quarterly, 44/2 (1994), ζζ. 468-479. 

Weber Louis, «La morale d’ Êpictète et les besoins présents de l’ 

enseignement moral», Revue de Métaphysique et de Morale, 13/6 

(1905), ζζ. 836-858. 

Wheeler E. L., Flavius Arrianus: a political and military biography, 

Duke University, 1977. 

Wright Gillian, «Epictetus in Eighteenth-Century Wales: Timothy 

Thomas' Manuscript Translation of the Enchiridion», Translation 

and Literature, 14/1 (2008), ζζ. 45-63. 

---, «Women Reading Epictetus», Women's Writing, 14/2 (2007), ζζ. 

321-337. 

Zanta Léontine, La Renaissance du stoicisme au XVI
e
 siècle, Paris, 

Champion, 1914. 

Zeller Eduard, Die Philosophie der Griechen, Leipzig, O. R. Reisland, 

1923. 

 

 

Γ΄ ΛΔΞΙΚΑ-ΔΓΚΤΚΛΟΠΑΙΓΔΙΔ 

Γξαλδάθεο Παχινο, Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, Σφκ. ΗΑ’, 

Αζλαη, Ο Φνίλημ, 
2
1956. 

Lampe G.W. H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford, 1961. 

Liddell Henry G.  - Scott Robert, Μέγα Λεμηθόλ ηεο Διιεληθήο Γιώζζεο, 

κηθ. Ξελνθψλ Π. Μφζρνο, επηζηαζία Μηραήι Κσλζηαληηλίδεο, 

Αζήλαη, ρ.ρ. 

Paulys Realencyclopädie der Classischen altertumswissenschaft, VI, 

Stuttgart, 1907. 

Reallexicon für Antike und Christentum, Vol. V, Stuttgart, 1962. 

Suidae Lexicon, Ex recognitione Immanuelis Bekkeri, Berolini, 1854. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[169] 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αλάδεημε πηπρψλ ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

Δπίθηεηνπ κε έκθαζε ζηηο έλλνηεο ηεο πξναίξεζεο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο 

απηνγλσζίαο πνπ νδεγνχλ ζηελ εχξνηα βίνπ. Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ νρηψ 

θεθάιαηα ζηα νπνία αλαπηχζζεηαη ε εζηθή θηινζνθία ηνπ ησηθνχ Φηινζφθνπ θαη ε 

ζπνπδαηφηεηά ηεο ζε πξαθηηθφ επίπεδν, θαζψο ζεσξεί φηη πξψηηζηα ε θηινζνθία 

είλαη ηέρλε ηνπ βίνπ. ην πξψην θεθάιαην (ζζ. 23-34) ηίζεηαη ην ηζηνξηθφ θαη 

θηινζνθηθφ πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ δηακνξθψλεηαη ε δηδαζθαιία ηνπ Δπίθηεηνπ 

θαη ζην δεχηεξν (ζζ. 35-54) αλαιχνληαη νη βαζηθέο φςεηο ηεο θηινζνθίαο ηνπ. Δλ 

ζπλερεία ζην ηξίην κέξνο (ζζ. 55-62) παξνπζηάδεηαη ε δηάθξηζε ησλ «ἐθ’ ἡκῖλ» θαη 

«νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ», ζην ηέηαξην (ζζ. 63-78) ε έλλνηα ηεο πξναίξεζεο θαη ζην πέκπην 

(ζζ. 79-96) ε ζεσξία γηα ηνπο ηξεηο ηφπνπο. ην έθην θεθάιαην (ζζ. 97-120) ζίγεηαη ε 

ζεκαηηθή ηεο ζενινγίαο ηνπ Δπίθηεηνπ, ζην έβδνκν (ζζ. 121-136) νξηνζεηνχληαη νη 

έλλνηεο ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο επδαηκνλίαο. Σέινο, ζην φγδνν θεθάιαην (ζζ. 137-

152) απνηππψλνληαη νη θπξηφηεξεο επηδξάζεηο ηεο θηινζνθίαο ηνπ ζε κεηαγελέζηε-

ξνπο ζηνραζηέο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: «Αξραία Διιεληθή Φηινζνθία, Δπίθηεηνο, ησηθηζκφο, Ζζηθή, 

ειεπζεξία, πξναίξεζε» 
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ABSTRACT 

 

The thesis focuses on the aspects of the Epictetus’ philosophy with emphasis on the 

notions of the volition, freedom and self-awareness that lead on to good life’s flow. 

The work consists of eight chapters in which are developed the philosophy of the 

Stoic Philosopher and its importance in practical terms, as he considers that the 

philosophy is primarily the art of life. The first chapter (pp. 23-34) sets the historical 

and philosophical context in which the teaching of Epictetus is shaped. The second 

chapter (pp. 35-54) analyzes the basic aspects of his philosophy. Then, the third part 

(pp. 55-62) presents the distinction between “ἐθ’ ἡκῖλ” and “νὐθ ἐθ’ ἡκῖλ”, the fourth 

(pp.63-78) the notion of volition, and the fifth (pp. 79-96) the theory of the three 

fields. The sixth chapter (pp. 97-120) covers the subject of the Epictetus’ theology, 

the seventh (pp. 121-136) defines the notions of freedom and happiness. To sum up, 

the eighth chapter (pp. 137-152) explores the main influences of his philosophy on 

subsequent thinkers. 

 

Keywords: «Ancient Greek Philosophy, Epictetus, Stoicism, Ethics, freedom, 

volition» 
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