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Στωική Φιλοσοφία: εισαγωγή 

   

Ιδρυτής της Στωικής Φιλοσοφίας (Στωικισμός) υπήρξε περί το 300 π.Χ. ο Ζήνων ο Κιτιεύς από την 

Κύπρο, 336-264 π.Χ. Αυτός δίδασκε στην Αθήνα, στην Ποικίλη Στοά (ζωγραφισμένη/πολύχρωμη), 

εξ ου και το όνομα στωικός. Ο Ζήνων πίστευε ότι μόνον η φιλοσοφία και τα αποτελέσματα τα 

οποία αυτή επιφέρει στη ζωή του ανθρώπου δίδουν σ’ αυτόν την ευτυχία. Έλεγε δε χαρακτηριστικά 

ότι “αφ’ ότου εναυάγησα ευπλοώ”. (ήταν αρχικά έμπορος και σε ένα ταξίδι ναυάγησε κοντά στον 

Πειραιά, παρέμεινε τελικά στην Αθήνα όπου γνώρισε την φιλοσοφία) 

Ο Στωικισμός αποτελεί εξέλιξη των ιδεών των Κυνικών. Της Σχολής αυτής ιδρυτής υπήρξε ο 

Αντισθένης, μαθητής του Σωκράτη. Αυτός εξέφρασε μ’ έναν ακραίο τρόπο τις διδασκαλίες του 

μεγάλου φιλοσόφου και διαμόρφωσε την αντίληψη ότι ενάρετος είναι εκείνος ο οποίος δεν κατέχει 

ούτε έχει ανάγκη από κανένα υλικό αγαθό, ομοιάζοντας έτσι προς τον Θεό, ο οποίος “ουδενός 

δείται”. Ο Ζήνων, επηρεασμένος προφανώς από τη διδασκαλία των κυνικών φιλοσόφων περί 

αποχής από τα υλικά αγαθά, τοποθετημένος σε μια πιο ισορροπημένη θέση, διδάσκει την 

ολιγάρκεια, την ανεξαρτησία από τα πράγματα του κόσμου, την απαλλαγή από τα πάθη και 

το “ζην κατά φύσιν”, (“ομολογουμένως τη φύσει ζην, όπερ ταυτό του κατ’ αρετήν ζην”). Για να 

μπορέσει όμως ο άνθρωπος να ζει κατά φύσιν, να ζει δηλαδή υγιώς.** θα πρέπει πρώτα να τη 

γνωρίσει. Και για να γνωρίσει κάποιος τη φύση του απαραίτητη προϋπόθεση είναι η αταραξία 

και η γαλήνη της ψυχής. Εδώ στηρίζεται, κατά τους στωικούς, η έννοια της Ηθικής. 

   Οι ιδέες των στωικών δεν έμειναν αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια της ενεργού ύπαρξης 

της Σχολής. Αυτές μεταβάλλονταν ανάλογα με τις ιδέες και την προσωπικότητα του εκάστοτε 

αρχηγού της. Έτσι εμφανίζεται κατά καιρούς μια μεγάλη ποικιλία σχετικά με την κοσμοθεωρία 

αυτών. Αυτό που έμεινε όμως στη βάση του αναλλοίωτο απ΄ όλη τη στωική διδασκαλία και 

μέχρι το τέλος του Στωικισμού και το οποίο μας ενδιαφέρει κατά κύριο λόγο εδώ, είναι η 

διδασκαλία περί Ηθικής. Λόγω αυτών γενικά των διαφορών ο Στωικισμός διαιρέθηκε σε τρεις 

περιόδους: στην αρχαία, τη μέση και τη νεότερη Στοά.  

 

Αρχαία Στοά  

(3ο αιώνα π.Χ.) 

Ζήνων, Κλεάνθης, 

Χρύσιππος 

Ιδρυση, συστηματοποίηση, 

διαφοροποίηση από τα 

λοιπά φιλοσοφικά ρεύματα 

Μέση Στοά  

(2ο-1ο αιώνα π.Χ.) 

Παναίτιος, Ποσειδώνιος Έμφαση στην ηθική και 

στον πρακτικό χαρακτήρα 

της φιλοσοφίας 

Νεότερη Στοά  

(1ο -2ο αιώνα μ.Χ.) 

Σενέκας, Μουσώνιος, 

Επίκτητος, Μάρκος 

Αντωνίνος (Μάρκος 

Αυρήλιος, ρωμαίος 

αυτοκράτορας) 

Ομοίως έμφαση στον 

ηθικοδιδακτικό χαρακτήρα, 

σταδιακή απορόφηση από 

τον Χριστιανισμό 

 

   Ο Ζήνων έγραψε πολλά βιβλία, όπως τα: “Περί του όλου”, “Περί ανθρώπου φύσεως”, 

“Περί Πολιτείας” κ.ά. εκ των οποίων δεν σώζεται κανένα. Το ίδιο ισχύει και για το διάδοχο του 

Ζήνωνα στη Σχολή, τον Χρύσιππο. Όσα γνωρίζουμε για τους πρώτους στωικούς προέρχονται από 
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αποσπάσματα μεταγενεστέρων. Και αυτά όμως είναι αβέβαια ως προς τη γνησιότητα και την 

αυθεντικότητά τους. Πλήρη διασωθέντα συγγράμματα έχουμε μόνο δύο νεότερων στωικών, του 

Επίκτητου (ο οποίος υπήρξε δούλος απελεύθερος) και του Μάρκου Αυρηλίου, Ρωμαίου 

αυτοκράτορα (...και “Έλληνα στην ψυχή”). Ο Επίκτητος (έζησε μεταξύ του 50 π.Χ. και του 120 μ.Χ. 

και μυήθηκε στο Στωικισμό από τον  Μουσώνιο Ρούφο) έγραψε το “Εγχειρίδιο” και ο μαθητής του 

Αρριανός (ο συγγραφέας του “Αλεξάνδρου Ανάβασις”) έγραψε, από τις σημειώσεις που κρατούσε, 

τις “Διατριβές”. Ο δε Μάρκος Αυρήλιος έγραψε στην ελληνική γλώσσα “Τα εις εαυτόν”. Ο 

Στωικισμός, περνώντας από διάφορες φάσεις, παρέμεινε ακμαίος και ζωντανός επί τέσσερις 

αιώνες. Στο τέλος, με την εμφάνιση του Χριστιανισμού, απορροφήθηκε και ενσωματώθηκε 

σταδιακά σ΄ αυτόν. 

   

Οι στωικοί, ακολουθώντας το παράδειγμα του Σωκράτη, έδωσαν μεγαλύτερη σημασία 

στην πρακτική εφαρμογή της Φιλοσοφίας (Ηθική Φιλοσοφία), απ’ όσο στη Λογική και τη 

Φυσική. Χωρίς την ηθική η ενασχόληση του ανθρώπου με τη λογική και τη φυσική, όχι μόνο δεν 

οδηγεί πουθενά, σε κανένα ουσιαστικό όφελος του ανθρώπου, αλλά μπορεί να αποβεί επιζήμια γι’ 

αυτόν. Κατ’ αυτούς η Φιλοσοφία (η επιστήμη η ασχολούμενη περί της αληθείας και της φύσεως των 

πραγμάτων) είναι “Τέχνη της ζωής” και σκοπό έχει να ρυθμίζει τη ζωή του ανθρώπου κατά τρόπο 

πραγματικά (ουσιαστικά) ωφέλιμο γι’ αυτόν και να τον οδηγεί στην ευδαιμονία και στην 

εκπλήρωση του αντικειμενικού σκοπού της ζωής του. Η ευδαιμονία του ανθρώπου βρίσκεται στη 

συμφωνία της βούλησής του με το θείο λόγο που διέπει τον κόσμο. Σύμφωνα με τον Ζήνωνα, 

πνεύμα και ύλη είναι το ενεργητικό (Ποιούν ή λόγος) και το παθητικό  (πάσχον) στοιχείο της μίας 

γενεσιουργού Αρχής. Ο κόσμος είναι το σώμα του Θεού. Ο άνθρωπος καθορίζεται από μια πολύ 

ισχυρή, φυσιολογική (έμφυτη) ανάγκη: τη διαρκή προστασία και προαγωγή (υπέρβαση) της ζωής 

του σύμφωνα με τη φύση του. Ο Επίκτητος αναφέρει εδώ χαρακτηριστικά ότι, κατά τον Σωκράτη, η 

μεγαλύτερη ευτυχία του ανθρώπου είναι να παρακολουθεί κάθε ημέρα τον εαυτό του βελτιούμενο. 

Πάθη για τους στωικούς είναι η περισσότερο ή λιγότερο έντονη αρνητική και νοσηρή (ασυνείδητη, 

παθητική και ανεξέλεγκτη) κίνηση της ψυχής με διαχωριστικά και καταστρεπτικά (αυτο- και ετερο-

) στοιχεία. Από την εμφάνιση δε και την ανεξέλεγκτη λειτουργία των παθών, τα οποία παρασύρουν 

αναστέλλοντας κάθε λογική λειτουργία του ανθρώπου, προέρχεται κάθε δυστυχία στη ζωή του. Τα 

πάθη σπέρνονται από πολύ νωρίς στη ζωή του ανθρώπου και εμφανίζονται αργότερα με διάφορες 

μορφές: εγωικές αρρώστιες και διαταραχές για τις οποίες, προκειμένου να αποβληθούν οριστικά, 

απαιτείται εκπαίδευση και συνεχή άσκηση του ανθρώπου. Η αποβολή αυτή μπορεί να γίνει μόνο 

από το Ηγεμονικό (το συνειδητό Εγώ) του ανθρώπου. Με άλλα λόγια, για τους στωικούς η 

αποβολή (έλεγχος) των παθών γίνεται όταν μπορεί ο άνθρωπος να ισορροπεί μεταξύ της 

ευπάθειας [επιθετικότητα προς τον εαυτό μας] και της εμπάθειας [επιθετικότητα προς τους 

άλλους], επιτυγχάνοντας την απάθεια [αταραξία].  

Οι βλέψεις όμως των στωικών εκτείνονται πολύ μακρύτερα από την επίτευξη της ευτυχίας 

του ανθρώπου σ’ αυτή τη ζωή αφού ο Επίκτητος στις Διατριβές του ( ΙΙ, ιθ΄, 27) λέει ότι “θεόν εξ 

ανθρώπου επιθυμούντα γενέσθαι”. Επομένως, ο τελικός σκοπός της Στωικής Φιλοσοφίας δεν 

είναι απλώς η εφαρμογή ορισμένων βιοτικών ή ηθικών αρχών, αλλά η θέωση του ανθρώπου. 

Έργο του φιλοσόφου, κατά τους στωικούς, είναι να φροντίζει για το Ηγεμονικό του, το νου και την 

ψυχή του (εσωτερική ζωή) και όχι για τα εξωτερικά πράγματα, τα οποία πρέπει να τον απασχολούν 

και να τα αντιμετωπίζει με τη λογική. 
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Αναφερόμενος ο Επίκτητος στους αρχαίους (πρώιμους) στωικούς, οι οποίοι έκαναν και δίδασκαν 

την άσκηση στην εγκράτεια, στην απάθεια, στην πλήρη αποχή κ.λπ., έλεγε ότι... οι άνθρωποι δεν 

πρέπει να φτάνουν σε υπερβολές 

… 

  Αλλού πάλι ο Επίκτητος λέει ότι "...το σχολείο του φιλοσόφου είναι σαν το ιατρείο (χειρουργείο), 

από το οποίο βγαίνουν οι φοιτώντες ευχαριστημένοι μεν, αλλά πονεμένοι…Και αυτό συμβαίνει 

αφού δεν μπαίνουν σε αυτό υγιείς…" Οι αφιλοσόφητοι, κατά τους στωικούς, ζουν τυχαία, 

οδηγούμενοι από το μοιραίο, χωρίς κατεύθυνση, χωρίς σκοπό και η ζωή τους φεύγει μάταια. Είναι 

σαν να μην έζησαν καν…Επομένως, παραδέχονται οι στωικοί μαζί με όλους τους Έλληνες 

φιλοσόφους, μόνον οι ασχολούμενοι με τη Φιλοσοφία βρίσκουν τον ορθό δρόμο της ζωής. Το δρόμο 

που οδηγεί προς την ευτυχία, την ευδαιμονία και την ελευθερία. Μόνον ένας φιλόσοφος μπορεί να 

είναι πραγματικά ελεύθερος, ακόμα και αν είναι δούλος… Σοφία είναι για τους στωικούς η 

υποταγή (η συνειδητή και επομένως ελεύθερη) του ανθρώπου στο Θεό και η παραδοχή της 

ειμαρμένης (νομοτέλεια, φύση, πρόνοια).***** 

   

Η αντίληψη του στωικού για τη ζωή δεν είναι, όπως πιστεύουν πολλοί, παθητική. Ο 

στωικός φιλόσοφος δηλαδή δεν κηρύσσει την αποχή από τις διάφορες δραστηριότητες. Γι’ 

αυτό και η Στωική Φιλοσοφία ρίζωσε στη Ρώμη, όπου, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της 

δημοκρατίας, οι εκπρόσωποι της ανώτερης τάξης έβλεπαν ως κύριο τρόπο καταξίωσης της 

ύπαρξής τους τη δραστηριοποίησή τους στην πολιτική και στρατιωτική “αρένα”. Τον σοφό, 

έλεγε χαρακτηριστικά ο Επίκτητος, ούτε η φτώχεια ούτε η λύπη τον εμποδίζουν ούτε αυτά τα 

πράγματα που βγάζουν από το δρόμο και γκρεμοτσακίζουν τους άπειρους. Εσύ νομίζεις ότι 

εκείνος καταβάλλεται από τις συμφορές. Αντιθέτως, αυτός τις χρησιμοποιεί… Ο Φειδίας δεν 

ήξερε να κάνει αγάλματα μόνον από ελεφαντόδοντο. Έφτιαχνε και από μπρούντζο. Αν του 

πήγαινες μάρμαρο, ένα πιο ευτελές υλικό, θα έκανε πάλι το άγαλμα όσο μπορούσε πιο τέλειο. 

Με τον ίδιο τρόπο ο σοφός, αν μπορέσει, θα δείξει την αρετή του στα πλούτη όπως και στη 

φτώχεια. Τόσο στη χώρα του όσο και στην εξορία. Τόσο ως στρατηγός όσο και ως 

στρατιώτης. Τόσο ως υγιής και αρτιμελής όσο και ως άρρωστος και ανάπηρος. Οποιαδήποτε 

τύχη και αν του τύχει, θα δημιουργήσει από αυτήν κάτι αξιομνημόνευτο… 

   

Άλλες ρήσεις και οδηγήσεις των στωικών (του Επίκτητου κατά κύριο λόγο), ειδικά για το 

θέμα της Ηθικής που μας ενδιαφέρει άμεσα εδώ: 

...Από εμένα εξαρτάται να μην υπάρχει στην ψυχή μου καμία πονηρία, επιζήμια επιθυμία και 

ταραχή, αλλά να βλέπω τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και να τα αντιμετωπίζω 

σύμφωνα με την πραγματική αξία τους και τη σχέση που έχουν για μένα. Να ξέρεις ότι αυτή η 

δυνατότητά σου προέρχεται από τη φύση σου. Το παραπάνω οδηγεί στην περιώνυμη ρήση του 

Επίκτητου (και κατ’ επέκταση των στωικών), η οποία αποτελεί και μία από τις βασικές αρχές της 

Φιλοσοφικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας : "Δεν είναι τα πράγματα που με κάνουν να πονώ 

αλλά η άποψη που έχω εγώ για τα πράγματα…" 

 

  ...Τα πάντα στη φύση είναι ενιαία και το ένα υπηρετεί το άλλο. Έτσι και τα λογικά όντα 

έγιναν το ένα για το άλλο. Το να ανέχεσαι επομένως τις κακίες των άλλων αποτελεί μέρος 

της Δικαιοσύνης … Και κάπου αλλού ο Επίκτητος λέει το παραπάνω με διαφορετικά λόγια (το 

οποίο αποτελεί άλλη μια βασική αρχή της Φιλοσοφικής Ψυχολογίας και Ψυχοθεραπείας): "Όλοι οι 

άνθρωποι αποτελούν μια οικογένεια αφού προέρχονται από τον ίδιο Πατέρα, τον έναν Θεό…" 
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  ...Ο απαίδευτος άνθρωπος όταν πέσει σε δυστυχία κατηγορεί τους άλλους. Ο μορφωμένος 

όμως δεν κατηγορεί ούτε τους άλλους ούτε τον εαυτό του …   

...Να μη ζητάς να γίνονται τα πράγματα που δεν είναι στην εξουσία σου και δεν εξαρτώνται από 

εσένα όπως τα θέλεις εσύ, αλλά να τα δέχεσαι όπως έρχονται και τότε θα είσαι ευτυχισμένος. 

  ...Χαρακτήρας και συμπεριφορά του φιλοσόφου: Κάθε ωφέλεια ή βλάβη ξέρει ότι 

προέρχεται από τον εαυτό του και μόνο. 

...Να θυμάσαι πάντα ότι είσαι ένας ηθοποιός σ’ ένα δράμα (δρώμενο) όπως το θέλει ο 

συγγραφέας του έργου. Αν το θέλει σύντομο, θα είναι σύντομο. Αν το θέλει μακροσκελές, 

θα είναι μακροσκελές. Αν θέλει να παίξεις ρόλο φτωχού, πρόσεξε να τον παίξεις όσο 

μπορείς καλύτερα. Το ίδιο αν πρόκειται για ρόλο χωλού ή για ρόλο άρχοντα ή για ρόλο 

απλού (κοινού) ανθρώπου. Από εσένα εξαρτάται αν θα τον παίξεις καλά ή όχι. Η εκλογή 

όμως του ρόλου ανήκει σε άλλον … 

  Επίσης έλεγαν (μέσω του Επίκτητου) ότι ...ο θάνατος δεν είναι κάτι κακό αφού είναι μία 

φυσική κατάσταση (“ουδέν κακόν κατά φύσιν”). Επομένως, δεν πρέπει να τον φοβόμαστε. 

Άλλωστε, αν ήταν κάτι κακό, δεν θα τον δεχόταν και ο Σωκράτης τελικά έτσι όπως τον 

δέχτηκε, ψύχραιμα και χωρίς φόβο … 

   

 

Gnomologium Epicteteum  50.1-2 

Mh\ pro/teron <e)n> e(te/r% dikasthri¿% dika/svj, priìn <aÄn> au)to\j para\ tv= di¿kv   
kriqv=j. 

 

Τα Πάθη στους Στωικούς 

-   λύπη/πόνος 

-   φόβος 

-   επιθυμία 

-   ηδονή (ως αυτοσκοπός) 

  Αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται από τους ανθρώπους που θέλουν ειλικρινά να ζουν σύμφωνα 

με τη φύση τους, το «ζην κατά φύσιν», γιατί, χωρίς να το καταλαβαίνουν, δηγούνται σε εκφράσεις 

και αντιδράσεις για τις οποίες δεν συμφωνεί ο βαθύτερος εαυτός τους, (το  Ηγεμονικό των 

Στωικών), με αποτέλεσμα κάποια στιγμή να μετανιώνουν και να αισθάνονται άσχημα γι’ αυτές τις 

πράξεις τους. Εξ αυτών, η έντονη και δεσμευτική επιθυμία και ο φόβος (κάποιου δηλαδή προσώπου 

ή πράγματος που θεωρούμε καλό, δηλαδή ωφέλιμο ή κακό δηλαδή βλαβερό), είναι πρωτογενή, ενώ 

η ηδονή (που προέρχεται από την απόκτηση του επιθυμητού) και η λύπη ή πόνος (που αποτελεί το 

αντίθετο της ηδονής και προέρχεται από την αντιμετώπιση κάποιου εξωτερικού  φοβικού   

αντικειμένου, σκέψης ή αισθήματος), χαρακτηρίζονται ως δευτερογενή. Επίσης, η επιθυμία και η 

ηδονή χαρακτηρίζονται από τους Στωικούς ως αγαθά (πάθη), ενώ ο  φόβος και ο πόνος  ως  δεινά ή 
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κακά (πάθη).   Για να αντιμετωπίσουμε και να ελέγξουμε ένα πάθος, θα πρέπει να αναχθούμε στο 

πρωτογενές επίπεδο έκφρασής του (επιθυμία ή φόβος κάποιου προσώπου ή πράγματος) και να 

ελεγχθεί συνειδητά (λογικά) εάν είναι πράγματι ωφέλιμο ή βλαβερό για εμάς. Τα παραπάνω 

επιγράφονται συνοπτικά από τους Στωικούς με ένα τρίλεξο: εμπάθεια-απάθεια-ευπάθεια. Αυτό 

θέλει να πει ότι ο άνθρωπος που σκοπεύει συνειδητά και έμπρακτα τη μη περιστασιακή ευδαιμονία 

στη ζωή του, πρέπει να αποφεύγει στις εκφράσεις του τις ακρότητες της εμπάθειας (με την έννοια 

του έντονου και ανεξέλεγκτου πάθους, το οποίο μορφοποιείται ως  έντονη ενεργητικότητα και 

επιθετικότητα προς τα έξω) και της  ευπάθειας (με την έννοια του έντονου και ανεξέλεγκτου 

πάθους, το οποίο μορφοποιείται ως έντονη παθητικότητα και επιθετικότητα προς τα μέσα), και να 

προσπαθεί να μένει στην ενδιάμεση θέση, την άπαθεια. 

 

 

ΠΗΓΕΣ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

<http://www.psychophil.gr/main/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=3> 
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